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ÚVODNÍ
SLOVO
Život našeho rodinného centra je
pestrobarevný a nejinak tomu bylo i v roce
2018. Nejenže jsme pokračovali v realizaci
pravidelných i jednorázových aktivit
pro všechny generace a snažili se co nejvíce
přispět ke spokojenému komunitnímu životu
rodin a seniorů v našem městě, o čemž si
ostatně přečtete na následujících stránkách,
ale od začátku roku jsme doufali, že rodinné
centrum projde velkou proměnou a to díky
podpoře a spolupráci s městem Lanškroun.
Naše čekání trvalo celých deset měsíců, ovšem
stálo za to. Po velké rekonstrukci prostor
centrum od listopadu 2018 září barvami a
dětem i dospělým nabízí příjemné prostředí pro
vzdělávání, objevování a hlavně setkávání.

Věřím, že činnost rodinného centra
v roce 2018 přinesla mnoho nových
zážitků, zkušeností a informací našim
malým i velkým návštěvníkům.
A zároveň u nás našli bezpečné zázemí
pro společné setkávání a přispěli jsme
tak ke spokojenému komunitnímu životu
v našem městě.

Vladislava Hanyšová
předsedkyně spolku

Velkou radostí a ctí pro mě bylo pracovat
s týmem lidí, kteří svoji práci dělají srdcem,
a vytváří tak pro uživatele našich aktivit skvělé
zázemí. V roce 2018 se do týmu naplno připojila
fundraiserka, která nám mimo jiné pomohla
získat finanční prostředky na realizaci Modrého
tábora pro děti s poruchou autistického
spektra od místních firemních donátorů, což
byl pro rodinné centrum krok novým směrem.
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PROFIL
RODINNÉHO
CENTRA
2000
Registrace tehdy Mateřského centra Dětský
svět u Ministerstva vnitra České republiky.
13. 5. 2001
Zahájení provozu centra v mateřské škole na
Vančurově ulici v Lanškrouně.
2005
Stěhování mateřského centra do tehdejšího
"Penzionu pro seniory" do třípokojového bytu.
2010
Změna stanov umožňuje rozšíření aktivit a
přejmenování na Rodinné centrum Dětský svět.
2011
Přestěhování centra do upravených prostor
bývalé jídelny "penzionu" umožnilo další
rozšíření aktivit i kapacity.
2012
První "Kavárnička dříve narozených" otevřela
naše aktivity pro seniory.
2013
Organizujeme první příměstský tábor.
2016
Organizace zaměstnává prvního zaměstnance
na hlavní pracovní poměr.
2017
Ve spolupráci s DDM Damián spuštíme nultý
ročník Akademie třetího věku pro seniory.
2018
Město rekonstruuje prostory v rámci dotační
výzvy MAS Lanškrounsko, z.s.
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Rodinné centrum Dětský svět z.s. je
nestátní neziskovou organizací, jejímž
hlavním cílem je podpora dětí, rodin,
dospělých a seniorů a to převážně
provozováním rodinného centra jako
komunitního prostoru, kde najdou zázemí
pro svoje aktivity všechny generace.
Hlavní službou je provozování aktivit pro
rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené jako služba preventivního
charakteru a předcházení patologických
jevů v rodině. Dále nabízíme veřejnosti
pravidelné vzdělávání a osobnostní
rozvoj jak pro děti, dospělé, tak i seniory.
Naši nabídku služeb pak doplňují
jednorázové aktivity, kde často
spolupracujeme s místními organizacemi
a institucemi, a projekty podporující
komunitní život ve městě.

Účelem spolku je
podpora dětí, rodin,
dospělých a seniorů.

04

PŘEHLED
PROJEKTŮ
2018
Projekt
"RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT"

Projekt
„S RODINOU“

Cílem projektu bylo provozování rodinného
centra jako komunitního (místo pro
lanškrounskou veřejnost i specifické skupiny),
integračního (místo pro lidi bez handicapu i
s handicapem, místo pro lidi ohrožené
sociálním vyloučením) a multigeneračního
(místo pro více generací a jejich potkávání se)
zařízení pro cílové skupiny - rodiny s dětmi,
rodiny s dětmi s PAS a se specifickými
potřebami, dospělí a senioři. Tento projekt
zahrnoval veškeré činnosti, které rodinné
centrum v roce 2018 vyvíjelo a byly realizovány
služby a aktivity jednorázové, opakované,
vzdělávací, osvětové, komunitní projekty
zaměřené na podporu a síťování. Jednotlivé
aktivity jsou pak popsány níže.
Projekt probíhá nepřetržitě od roku 2011 a byl
dotačně podpořen městem Lanškroun,
Pardubickým krajem a vlastními zdroji
organizace (příspěvky účastníků, drobné
sponzorské dary individuálních dárců).

Třetím rokem byl realizován projekt,
který se týká jen části služeb a aktivit
rodinného centra a to těch, které jsou
zaměřeny na prevenci sociálního
vyloučení, zvyšování rodičovských
kompetencí, podpory návratu na trh
práce a poradenství rodičů na mateřské
a rodičovské dovolené a jejich děti a na
rodiny s dětmi. Služby a aktivity
zahrnuté v tomto projektu jsou i součástí
projektu „Rodinné centrum Dětský svět“.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu Rodina Ministerstva práce a
sociálních věcí, městem Lanškroun a
Pardubickým krajem. Zbývající náklady
pak pokryly vlastní zdroje organizace.

Aktivity rodinného
centra v roce 2018
využilo 613 rodin.
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Projekt
„PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY“
V červenci a srpnu 2018 rodinné centrum
zorganizovalo tři příměstské tábory pro
děti předškolního a školního věku. Cílem
příměstských táborů je nabídnout
zaměstnaným rodičům možnost
aktivního a smysluplného trávení času
jejich dětí v době hlavních prázdnin.
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Jeden příměstský tábor se konal v přírodě
v okolí lanškrounských rybníků, ostatní měly
zázemí v rodinném centru a vždy se aktivity
nesly v duchu tématu daného pro konkrétní
tábor.
Finanční náklady byly hrazeny z příspěvků
účastníků.
Projekt
"MODRÝ TÁBOR"
Příměstský tábor byl určen dětem s poruchou
autistického spektra. Účastníci prožili týden
plný her, plavání, tvoření a výletů osobními
asistenty, bez nichž by to nebylo možné. Díky
jeho realizaci v rámci dotačního programu
Pardubického kraje na podporu fundraisingu se
na financování tábora podíleli místní donátoři.
Zbývající náklady pak byly pokryty z příspěvků
uživatelů.
Projekt
"AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU"
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Damián
byl dokončen nultý ročník a zahájen ročník
první. Rodinné centrum nabídlo seniorům z
Lanškrouna a okolí dva kurzy anglického jazyka
a dva kurzy tréninku paměti.
Finančně byl projekt zajištěn z příspěvků
studentů a podpory města Lanškroun.
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Projekt
„SBÍRKA AUTÍČEK A PANENEK“
Na podzim roku 2018 rodinné centrum
zorganizovalo již třetí sbírku pro dětské
oddělení Orlickoústecké nemocnice.

Na dětské oddělení
Orlickoústecké
nemocnice bylo
předáno 106
panenek a 236
autíček.
Projekt
"ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVIT
U DĚTÍ V RODINNÉM CENTRU“
V rámci podpory MAS Lanškrounsko, z.s.
Malý leader jsme požádali o dotaci na
obnovení a rozšíření sportovního
vybavení, které je využíváno při všech
pohybových aktivitách určených pro dětí.
Samotný projekt bude realizován v roce
2019, pokud získá podporu Pardubického
kraje a jeho cílem je podporovat zájmové
vzdělávání a prorodinné aktivity..
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Projekt
"REKONSTRUKCE INTERIÉRU A VYBAVENÍ
RODINNÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT"
V roce 2017 jsme oslovili město Lanškroun
s žádostí o zapojení se do výzvy "Infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání", kterou vypsal MAS Lanškrounsko,
z.s. Město zareagovalo pozitivně a jako majitel
objektu se stalo žadatelem. Ve vzájemné
spolupráci byla předložena příslušná
dokumentace. Na jaře roku 2018 byla žádost
schválena a v srpnu - říjnu proběhla
rekonstrukce dvou místností na jazykové a
polytechnické učebny, které jsou od listopadu
využívány za účelem vzdělávání dětí a
dospělých v těchto oblastech. Již mimo dotaci
byla z prostředků města vyměněna podlahová
krytina v hlavní místnosti, která byla také
vymalována. Rodinné centrum z uspořených
peněz pořídilo pak mobilní koberce do této
místnosti.
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Projekt
„SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2018“
Do veřejné sbírky obchodního družstva
Konzum jsme se zapojili s cílem získat
finanční prostředky na nákup pomůcek
pro rozvoj manuálních dovedností,
logického myšlení a představivosti dětí.
Z darcovských kuponů a finančního daru
Konzumu byly pořízeny zapínací rámy na
rozvoj jemné motoriky.
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JEDNOTLIVÉ
AKTIVITY
2018
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
DOPOLEDNÍ KLUBY RODIČŮ
Dopolední kluby byly stěžejními aktivitami
rodinného centra. Probíhaly v pracovní dny
od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách.
Pondělní kluby byly zaměřeny na rozvoj
dětského potenciálu formou aktivit
inspirovaných Montessori pedagogikou. Úterní
kluby zahrnovaly kurzy Cvičení kojenců a
batolat a v 1. pololetí roku společná tvoření
v domově pro seniory vždy 1 x za 14 dnů.
Ve 2. pololetí jsme pak rodičům s dětmi nabídli
pravidelný otevřený kurz Malí kutilové
zaměřený na polytechnické vzdělávání a rozvoj
rodičovských kompetencí. Středeční kluby byly
již tradičně určeny rodičům s nejmenšími dětmi
do dvou let stejně tak jako páteční kluby
a ve čtvrtečních klubech se mohli rodiče
s dětmi zapojit do tvořivé či hudební dílny.
Po rekonstrukci centra jsme v pátečních
klubech vytvořili novou aktivitu a to adaptační
program, zaměřený na vstup do mateřské
školy, pro děti a jejich rodiče "Dětský klubík".
V průběhu dopoledních klubů pak mohli rodiče
využívat několika nabízených aktivit. Jednak
svépomocných skupin, které se zabývaly vždy
konkrétními tématy týkajícími se péče o dítě,
zvyšování rodičovských kompetencí, návratu
do zaměstnání apod., jednak výše uvedených
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tréninkových aktivit zaměřených na
interakci rodič – dítě a a v neposlední
řadě poradenství od aktivizačních
pracovnic.
V červenci a srpnu probíhaly dopolední
kluby rodičů v zámecké zahradě a to vždy
v úterý a ve čtvrtek. Tyto kluby, nazvané
„Letní rarášci“, byly hojně využívány, jak
rodiči na rodičovské dovolené s dětmi,
tak prarodiči s vnoučaty i návštěvníky
města. Setkali jsme se s velmi pozitivním
ohlasem. Do zámecké zahrady jsme vždy
umístili herní prvky a pomůcky, děti
mohly využívat tvořivé aktivity a rodiče
měli možnost společného sdílení tak,
jako v klubech v průběhu roku.
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KLUB INTEGRÁČEK
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického
spektra (PAS) či jiným handicapem.
vzájemné sdílení životních zkušeností,
předávání informací a rad
tvořivé aktivity pro děti dle jejich zájmu

POHYBOVÉ HRY
rozvoj základních pohybových
dovedností u dětí ve věku 3 – 6 let

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK
setkání kojících maminek pod vedením
certifikované laktační poradkyně
řešení problémů spojených s kojením a péčí
o dítě.

SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI S PAS
aktivní a smysluplné trávení volného
času skupině dětí, které je obtížně
hledají aktivity vyhovující jejich
potřebám a možnostem
osobní asistence umožňuje
individuální přístup k dětem

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
program Cookie and Friends
hravá a intenzivní forma přibližuje dětem
anglický jazyk
EN-TEN-TÝKY
rozvoj hudebních a pohybových dovedností
u dětí předškolního věku
DĚTSKÝ KLUBÍK
adaptační program pro děti před nástupem
do mateřské školy
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ATLETICKÁ MINIPŘÍPRAVKA
kurz probíhal pouze v 1. pololetí

CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT
tři kurzy a to vždy pro čtyři skupiny
dětí ve věkovém rozmezí 0 – 1,5 roku
rozvoj správného motorického vývoje
dětí a vztahu mezi rodičem a dítětem
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
rozvoj motorických schopností dětí ve
věku 1,5 – 6 let
vzájemné spolupráce rodič – dítě
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ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÁKY
s doprovodným hlídáním dětí
JÓGA PRO DOSPĚLÁKY
4 skupiny

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
vzdělávání seniorů
kurzy tréninku paměti s
certifikovaným lektorem
kurzy anglického jazyka

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ
pohybová aktivita a společného sdílení s
ostatními ženami a poskytnutí základního
odborného poradenství

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
pravidelné setkávání seniorů
přednášky, setkání se zajímavými
lidmi, výlety, nové zážitky

Kurzy akademie třetího
věku a kavárničku dříve
narozených navštívilo
celkem 126 seniorů.
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JEDNORÁZOVÉ AKCE RODINNÉHO CENTRA V ROCE 2018
leden
únor
březen

duben

květen

červen
červenec
září
říjen
1listopad

prosinec

Povídání s Pavlínou o porodu (beseda)
Karneval na ledě
Jak sladit rodinu a zaměstnání (přednáška)
Karneval na zámku
Vynášení Morany
Šití barefoot mokasín (seminář)
Modrý den
Jarní burza dětského oblečení
Studánková víla
Moderní látkové pleny (beseda)
Dětský vzdor a agresivita (přednáška)
Dětský den
Matky a dcery (přednáška)
Vítání léta u vody
Malinobraní - dílny pro děti
Historická akce ke vzniku republiky - dílny pro děti
Podzimní burza dětského oblečení
Výroba lampionů
Putování za pokladem svatého Martina
Malá mikulášská hra
Rukodělný jarmark
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LAICKÉ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Laické poradenství a odborné poradenství bylo
poskytováno v průběhu celého roku. Základní a
alaické poradeství zajišťovaly aktivizační
pracovnice dopoledních klubů rodičů podle
potřeb rodičů. Často si v dopoledních klubech
poskytovali laické poradenství rodiče navzájem
a to v oblastech, které se dotýkají jejich
pracovního života a také ve svépomocných
skupinách.
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Odborné poradenství bylo poskytováno
ve čtyřech oblastech:
logopedie
fyzioterapie
psychoterapie
sociální práce
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
A LIDÉ
STRUKTURA SPOLKU K 31. 12. 2018

Členové rady spolku:

Eva Doleželová
Vladislava Hanyšová
Jana Slánská
Jaromíra Staňková
Eva Vetchá

Předseda spolku:

Vladislava Hanyšová

Revizní komise:

Iva Hrabáčková
Petra Kryšpínová
Věra Vlčková
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STRUKTURA ORGANIZACE RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT z.s. k 31. 12. 2018
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ RODINNÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT z.s. k 31. 12. 2018
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SPOLUPRÁCE
V roce 2018 jsme jak udržovali či prohlubovali navázané spolupráce s různými subjekty
v Lanškrouně a okolí, taK jsme vytvářeli nové formy spolupráce, podle aktivit, které jsme
v roce 2018 realizovali. Naším hlavním cílem při spolupráci s jinými organizacemi bylo
posilovat dobré vztahy s těmito organizacemi, vzájemně si vycházet vstříc a aktivně se
podílet na komunitním životě ve městě. V neposlední řadě bylo našim cílem být
příkladem dobré spolupráce mezi různými subjekty.
MĚSTO A MĚSTSKÉ ORGANIZACE:
Domov pro seniory – společná realizace Dopoledního klubu rodičů, realizace přání
klientů domova v rámci kampaně „Ježíškova vnoučata“, využití zahrady a pétanque
hřiště při kurzech, příměstském táboře a kavárničce dříve narozených, využívání
prostor při aktivitách rodinného centra, zajištění obědů pro příměstské tábory
Kulturní centrum Lanškroun – pronájem prostor, spolupořádání veřejných akcí
(Malinobraní)
Město Lanškroun – pronájem prostor, účast na jednáních při tvorbě MAP, komunitním
plánování, účast členů rady spolku v komisích; využití městských prostor (Zámecká
zahrada) k realizování dopoledních klubů rodičů během hlavních prázdnin; spolupráce
na realizaci Akademie třetího věku; spolupráce na realizaci poskytnuté dotace z
dotačního programu MAS Lanškrounsko; realizace dětského dne pro zaměstnance
městského úřadu
Městské muzeum Lanškroun – spolupráce při zajištění tvořivých dílen během oslav
100 let od založení ČSR
OSPOD Lanškroun – aktivní účast na komunitním plánování, zapojení se do pracovní
skupiny Bydlení (agentura pro sociální začleňování), poskytnutí prostor při
asistovaném kontaktu
"Penzion pro seniory" Lanškroun - pravidelné aktivity pro seniory
Technické služby Lanškroun – pronájem zimní haly, využití lehkoatletického stadionu
a dětského dopravního hřiště; spolupráce při odklízení sněhu u "Penzionu pro seniory"
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Základní škola Dobrovského – pronájem tělocvičny a bazénu, využívání dětského
hřiště i sportovního areálu při kurzech
Základní škola Jiráskova 139 – pronájem tělocvičny
Dům dětí a mládeže Damián – spoluorganizování Akademie třetího věku
Městská knihovna Lanškroun – program pro rodiče s dětmi
Střední škola zemědělská veterinární Lanškroun – návštěva objektu
Spolky a další organizace:
Activity Lanškroun – pořádání dětského dne při Běhu do vrchu
Centrum sociálních služeb (Oblastní charita) – podílení se na vánoční akci pro osoby
bez přístřeší
Forea – pronájem prostor
Klub českých turistů Lanškroun – organizace aktivit pro seniory
MAS Lanškrounsko – aktivní členství
Rodinné Integrační Centrum z.s. – spolupořádání Modrého dne, odborné konzultace
pro aktivity PAS
Svaz tělesně postižených Lanškroun – spolupráce při rukodělném jarmarku
Bilerbin – kavárna zajišťovala drobné občerstvení pro seniory
Symbiom – pomoc s dopravou seniorů na výlety
Lékárna U milosrdného Samaritána – účast na dopoledních osvětových aktivitách pro
rodiče
Porozumím autismu – účast na dopoledních osvětových aktivitách pro rodiče
ORGANIZACE MIMO REGION:
Základní škola a mateřská škola při nemocnici Ústí nad Orlicí – pořádání sbírky autíček
a panenek
Táňa Brodská – Změna – přednášky pro rodiče
Síť pro rodinu – členství, účast na regionálních setkáních
Rodinné centrum Heřmánek Olomouc – pracovní stáž
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ÚČETNICTVÍ
A FINANCE
Rodinné centrum Dětský svět z.s. používá účetní metodu „účetnictví“. Hospodářský rok
se shoduje s kalendářním rokem. Řídíme se platnými předpisy legislativy ČR. Za vedení
účetních záznamů zodpovídá Ing. Alena Kramolišová.

Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) rozvahy jsou nulové.
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Všechny ostatní (zde neuvedené řádky) výkazu jsou nulové.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
RODINNÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT Z.S.
K 31. 12. 2018Í

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové
údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.
Obsah přílohy
1) Obecné informace o účetní jednotce
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
3) Účetní období
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
9) Podíl v jiných společnostech
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
11) Vlastnictví akcií a podílů
12) Přehled dlouhodobých závazků
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
22) Přehled o veřejných sbírkách
23) Výsledek hospodaření
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1) Obecné informace o účetní jednotce
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Rodinné centrum Dětský svět z.s.
B. Martinů 980
563 01 Lanškroun
70 89 70 26
spolek
L 4162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Účel:

Podpora dětí, rodin dospělých a seniorů.

Hlavní činnost:
Provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a
integračního, a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.
Napomáhání aktivního zapojení dospělých a dětí do společenského, sociálního,
kulturního a zájmového života, zapojení rodiny do veřejného dění a to včetně rodin s
dětmi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Poskytování společenství, solidarity a
otevřenosti všem generacím, rasám, sociálním vrstvám, lidem s různými handicapy.
Podporování všestranného rozvoje osobnosti dětí, respektování jejich individuality,
zvyšování kvality života dětí a podporování dodržování práv dítěte. Fungování spolku jako
prostředníka při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, vzdělávání, zdraví,
psychologii rodinného života a dalších oblastí mezi odborníky a rodinami. Zapojení
seniorů jako členů širší rodiny - podpora při rozvíjení vztahů dětí a prarodičů,
organizování vzdělávacích, výukových a preventivních programů jako prevence sociální
izolace pro seniory. Udržování a prohlubování kontaktů a spolupráce s místními
institucemi, organizacemi, s institucemi na krajské a národní úrovni. Další aktivity hlavní
činnosti jsou uvedeny ve stanovách spolku.
Vedlejší činnost:
V roce 2018 neměl spolek hlášenou žádnou živnost a nevykonával
hospodářskou činnost.
Statutární orgán:

Mgr. Vladislava Hanyšová (předsedkyně spolku)
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2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
Účetní jednotka nemá zakladatele ani zřizovatele a neeviduje žádné vklady do vlastního
jmění.
3) Účetní období
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Rozvahovým dnem
dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2018.
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno externě
s využitím software Pohoda. Účetní doklady jsou archivovány v sídle. Mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které
by měly význam pro posouzení ekonomického stavu účetní jednotky.
Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na
účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací
ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací
ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok
eviduje organizace v operativní evidenci.
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 7 000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Stavby účetní jednotka odepisuje 50 let, nestanoví-li příslušný orgán účetní jednotky j
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inak. Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let, nestanoví-li
příslušný orgán účetní jednotky jinak. Opravné položky k dlouhodobému majetku účetní
jednotka nevytváří a úroky nejsou součástí ocenění majetku.
Zásoby
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje
o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů. Pokud by se tak někdy v budoucnu
stalo tak v ostatních významných případech, zejména při nákupu zboží bude účtovat
účetní jednotka o zásobách způsobem B.
Finanční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve
formě podílů.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří
opravné položky. O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní
jednotky.
Transakce v cizí měně
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu
(tzn. v kurzu vyhlášeným ČNB k prvnímu dni sledovaného účetního období).
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neevidovala položky nákladů a výnosů,
které by byly mimořádné svým objemem nebo původem.
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti.
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i7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky dlouhodobého majetku
v pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období.
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neposkytla odměnu za auditorské a jiné
ověřovací služby.
9) Podíl v jiných společnostech
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti.
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
Účetní jednotka k datu uzávěrky neevidovala žádné závazky vůči orgánům sociálního
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu.
11) Vlastnictví akcií a podílů
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.
12) Přehled dlouhodobých závazků
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich
zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i
dluhy kryté zárukou účetní jednotky.
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vykázala příjmy a výdaje v hlavní činnosti
uvedené ve stanovách jako hlavní poslání, nevykazovala žádnou vedlejší činnost směřující
k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti.
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15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala 1 pracovníka na hlavní
pracovní poměr.
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních orgánů
žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen
statutárního orgánu.
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě
závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně
zúčtovány.
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně
náklady a výnosy pouze z činností hlavního poslání, činnosti podléhajících dani z příjmů
účetní jednotka nevykonávala.
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace,
aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
Účetní jednotka nevykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují
další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
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Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace:
Poskytovatel

Výše dotace

Účel dotace

zdroj dotace

MPSV
Město Lanškroun
Pardubický kraj

132 863 Kč
103 900 Kč
44 400 Kč

provoz
provoz, pronájem
provoz, fundraising

státní rozpočet
rozpočet města
rozpočet kraje

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období nepřijala dar nad 50.000 Kč
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla dar nad 50.000 Kč.
Dárci

Výše daru

Účel daru

Isolit – Bravo spol. s.r.o.
Schott CR, s.r.o.
Soma spol. s.r.o.
Eggo Space s.r.o.
Sanela spol. s.r.o.
Mgr. Eva Vetchá

10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
5 700 Kč

Modrý tábor
Modrý tábor
Modrý tábor
vzdělávání, aktivity pro seniory
Modrý tábor
provoz

22) Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.
23) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření účetní jednotky v hlavní činnosti je -29 284,88 Kč.
Sestaveno dne:
Sestavila:
Statutární zástupce:

1. 4. 2019
Ing. Alena Kramolišová, Mgr. Vladislava Hanyšová
Mgr. Vladislava Hanyšová
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům
rodinného centra, kteří byli s námi v roce 2018.
Děkujeme městu Lanškroun nejen za
dlouhodobou podporu, ale hlavně za důvěru a
ochotu spolupráce s námi při rekonstrukci
interiéru rodinného centra.
Děkujeme všem donátorům, kteří finančně i
materiálně podpořili naši činnost. Zvlášť pak
děkujeme těm, kteří nám pomohli s realizací
Modrého tábora, a ukázali nám, že fundraising
má velký smysl.
Naše aktivity bychom nemohli realizovat bez
našich zaměstnanců a dobrovolníků. I jim patří
poděkování.

Datum: 24. 6. 2019

Podpis předsedy spolku:
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DONÁTOŘI
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O SPOLKU
Název spolku:
Sídlo:
IČ:

Rodinné centrum Dětský svět z.s.
B. Martinů 980
563 01 Lanškroun
70 89 70 26

Předseda spolku:

Vladislava Hanyšová

Email:
Telefon:
Webové stránky:
Facebook:

rclanskroun@seznam.cz
777 257 709
www.rclanskroun.cz
Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun
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