Výroční zpráva 2014

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.
a) Předseda správní rady:
Renzová Vendula
b) Členové správní rady:
Kačírková Hana
Dušková Michaela
c) ředitel – Fiedler Tomáš

V roce 2014 prošlo našimi kurzy cca 958 osob, které obdržely osvědčení.
V rámci aktivit probíhala spolupráce s lektory formou dohod o provedení práce, případně jako služba.
Všichni pracovníci i externí mají odpovídající vzdělání a zkušenosti pro tuto oblast, jsou akreditovaní
MPSV.

1

Hodnocení realizovaných projektů:

Šance pro Tebe – integrace mládeže ohrožené sociálně patologickými jevy a osob s duševním
onemocněním CZ.1.04/3.1.06/30.00361 – projekt jsme ukončili k 31.10 2014. Závěrečnou zprávu
nám na MPSV schválili. Během těchto 10 měsíců jsme dokoupili další vybavení, jako byl gril a dalších
mnoho potřebných pomůcek do kuchyně. K realizaci kavárny na zámku jsme zainvestovali do
prodejního pultu. Nákup grilu a dalších pomůcek byl odsouhlasen na poradě zaměstnanců. Pracovníci
prošli dalšími školeními ke zvýšení kvality výrobků.
Počet zaměstnanců z cílových skupin: v celé organizaci cca 90% (osoby zdravotně postižené či
sociálně vyloučené – v průběhu projektu se měnilo)
Osoby sociálně vyloučené: v průběhu celkem 5 osob
Osoby se zdravotním postižením: v průběhu celkem 11 osob
Rettigovka se v současnosti specializuje na zdravou a tradiční stravu.

Projekt Rozvoj nabídky vzdělávacích programů v kontextu vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami v Pardubickém kraji (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.0001
zdárně pokračuje. V roce 2014 jsme po úspěšně akreditaci v roce 2013 realizovali 3 vzdělávací
programy pro pedagogické pracovníky.

Různé varianty projektu Vzdělávejte se – stálá nabídka organizacím.

Grundtwig – setkáním v Itálii jsme v červnu 2014 ukončili projekt s dosažením cíle 11 mobilit.

Jako partneři jsme se zapojili do projektu „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
předškolního vzdělávání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji“, s registračním číslem
CZ.1.07/1.3.00/48.0118 jsme zahájili 1. 6. 2014, datum ukončení projektu je 30. 6. 2015.
Realizátorem projektu je (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500
02 Hradec Králové. Partnerem projektu: Mateřská škola speciální, Trutnov
Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, včetně vedoucích
pracovníků MŠ v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Navazuje na projekty, které již byly v těchto
krajích žadatelem a partnery uskutečněny.
V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity, které budou zaměřeny na vzdělávání
budoucích lektorů (pedagogů z MŠ), vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti polytechnické
výchovy a výměnu zkušeností prostřednictvím účasti na stážích v evropských zemích. Vzdělávání v
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oblasti v polytechnické výchovy bude realizováno formou 17 pracovních dílen ve dvou bězích a cílová
skupina se v projektu zúčastní celkem 12 zahraničních stáží.

Podrobnější informace o realizovaném vzdělávání včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na:
http://www.agenturastars.cz/staze/.
Do konce roku 2014 jsme realizovali 2 stáže – obě na Slovensku. V Litomyšli proběhla 2 školení pro
pedagogy z mateřských škol.

Cíle roku 2014 a hodnocení
-

-

zajištění vybavení a zavedení kavárny na zámku v Litomyšli – ano realizováno, další spolupráci na
rok 2015 již neplánujeme
akreditace nových a zajímavých témat v sociální oblasti – ano, akreditovány 2 programy
dál podporovat osoby s handicapem pracovní nabídkou – integrace do většinové společnosti –
zcela splněno, ve spolupráci s OCH NH probíhá i trénink osob s handicape v rámci provozovny
Rettigovka
hledat potenciální možnosti jak podpořit i osoby s handicapem neuplatnitelné na trhu práce –
spojení se sociální službou – ano – v řešení s OCH NH
dávat žádosti do aktuálních výzev – ano, výsledek projektu Filantropie v Litomyšl 33 tisíc
další činnosti vedoucí k udržení provozu – nákup nezbytného vybavení pro catering.

Cíle roku 2015
-

zaměstnat další osoby se zdravotním či sociálním postižením,
vytvořit jednotnou vizuální identitu provozovny Rettigovka,
upravit webové stránky Rettigovky,
zaměřit se na podporu cateringu, zdůrazňovat poskytnutí náhradního plnění – cílem je
ekonomické zvládnutí provozu,
hledat další prostory k zajištění odbytu výrobků – potenciální možnost vytvoření nových
pracovních míst.
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014
(v souladu s § 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

1.
Název a sídlo účetní jednotky:
Komuniké, o.p.s., Jaselská 778, 570 01 Litomyš, IČO: 28795971

2.
Právní forma účetní jednotky:
obecně prospěšná společnost

3.
Předmět činnosti:
Osvětová, informační, vzdělávací a supervizní činnost, podpora
rozvoje sociálních služeb, pohostinství a stravování

4.
Statutární orgán:
Ředitel: Tomáš Fiedler, Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
Správní rada: Vendula Renzová, Hana Kačírková, Michaela Dušková
Dozorčí rada: Monika Líbalová, Ing.Ludmila Zoubková,Blanka Palečková

5.
Informace o zakladatelích:
Mgr. Alena Fiedlerová, Ing. Alena Šlégrová

6.
Výsledek běžného roku:
Výsledek běžného roku 344.618,-- Kč (před úpravou v DP)

4

-17.
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka:
Kalendářní rok 2014

8.
Použité účetní metody:
Účetní jednotka postupuje v souladu s § 32-42 vyhlášky 504/2002 Sb.
Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách (tj.
včetně nákladů s pořízením souvisejících). Odpisování je prováděno
dle vlastního odpisového plánu. O opravných položkách nebylo
v průběhu účetního období 2014 účtováno. Evidence zásob je vedena
metodou B.

9.
Způsob zpracování účetní záznamů:
Účetní záznamy i mzdová agenda jsou zpracovány pomocí programu
Helios Red.

10.
Způsob a místo úschovy účetní záznamů:
Účetní záznamy jsou archivovány v archivu na adrese Jaselská 778,
570 01 Litomyšl.

11.
Významné událost mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěry:
Žádné nenastaly

12.
Závazky:
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Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2014 tyto závazky:
- závazky z obchodního styku ve výši 10.655,-- Kč, žádný z těchto
závazků není po splatnosti

-2- závazky vůči státu jsou ve lhůtě splatnosti a jedná se o sociální
pojištění ve výši 21.114,-- Kč, zdravotní pojištění ve výši 4.311,-Kč, daň ze závislé činnosti ve výši 1.605,-- Kč a srážková daň ve
výši 5.346,-- Kč
- závazky vůči zaměstnancům ve výši 110.078,-- Kč za období 12/2014
- ostatní závazky – půjčka zakladatelů ve výši 264.000,-- Kč (půjčka
je poskytnuta bezúročně)
- účetní jednotka nemá žádné potencionální závazky ani žádný
zastavený majetek

13.
Informace o zaměstnancích a jejich odměňování:
Celkový počet (průměrný přepočtený) pracovníků – 9
Osobní náklady celkem 2.590 tis. Kč
Z toho mzdové celkem 2.108 tis. Kč

14.
Odměny a funkční požitky členům statutárních a kontrolních orgánů:
Žádné odměny a jiná majetková plnění statutárním orgánům nebyly
poskytnuty.

15.
Přehled o přijatých dotacích a grantech:
Celkem bylo přijato 2.531.379,-- Kč dotací a grantů (MPSV, ÚP
Pardubice, Město Litomyšl, projekt Mobility, Agentura Stars, InHelp,
Rytmus)

16.
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření:
Výsledek hospodaření bude ponechán jako nerozdělený výsledek.

Datum sestavení účetní závěrky: 15. března 2015
Podpis statutárního orgánu: Tomáš Fiedler, ředitel
Sestavila: Mgr. Jarmila Zámečníková
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