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rok 2021 byl opět složitější a komplikova-
nější. Měli jsme tak opakovaně možnost 
prověřit naše schopnosti, dovednosti, 
psychickou i fyzickou odolnost a kreati-
vitu. Přestože nás v naší činnosti, stejně 
jako v roce 2020, omezovala  nejrůznější 
pandemická opatření, prali jsme se s vy-
sokou nemocností zaměstnanců a klientů, 
máme pocit, že jsme nakonec vše zvládli. 
Naše aktuálně realizované projekty jsme 
kreativně upravovali a přizpůsobovali dle 
aktuálních možností tak, abychom naplni-
li cíle projektů, a zároveň abychom reago-
vali na aktuální potřeby a možnosti našich 
velkých i malých klientů a návštěvníků. 

Hned počátkem roku jsme začali řešit 
nové prostory pro naše litoměřické aktivi-
ty a služby. Komunita rodičů a jejich dětí, 
která se zapojila do našeho projektu, se 
natolik rozrostla, že jsme museli hledat 
větší prostory, které bychom současně 
mohli využívat vícekrát do týdne. Podařilo 
se nám navázat úzkou spolupráci s tam-
ním Sokolem, který nám pronajal nově 
zrekonstruované prostory v jejich budově.  
Před letními prázdninami tedy vypuklo 
stěhování.  

Na konci léta jsme měli důvod k velké 
oslavě. Podařilo se nám totiž, za pomo-
ci firmy KOMPAKT s.r.o., získat nemalé 
finanční prostředky na nový sociální au-
tomobil. Ten naše sociální pracovnice vy-
užívají k terénní práci v rámci doprovázení 
45 pěstounských rodin. Celkem nám při-
spělo 18 obcí a 36 firem z Roudnice nad 

Labem a blízkého okolí, za což jim nesmír-
ně děkujeme! 

Velkou radost nám také udělalo propoje-
ní se Sportcentrem Hoštka. Díky navázané 
spolupráci budeme mít možnost v příštím 
období využívat jejich vnitřní tělocvičnu 
a venkovní sportovní areál. Zcela jistě to 
naše nabízené aktivity a služby zatrak-
tivní. Pokud nám bude štěstí přát, máme 
s provozovatelem Sportcentra velké plány.

Jaký by to byl pro nás rok, kdybychom 
opět něco nerekonstruovali a nebudovali. 
Tentokrát jsme se rozhodli navýšit kapaci-
tu jedné z našich dětských skupin v Kralu-
pech n/V. To znamenalo změnit dispozici 
přízemních prostor budovy. Takže jsme 
ještě před koncem roku proměřovali, bou-
rali, stavěli, štukovali, obkládali, malova-
li a uklízeli. Důležité je, že se vše, včetně 
nejrůznějších povolení a potvrzení,  stihlo, 
a v novém období, které pro nás začíná od 
května 2022, již budeme v Kralupech n/V 
provozovat dvě dětské skupiny o celkové 
kapacitě 24 dětí.

I nadále chceme usilovně pracovat na 
tom, abychom v této nejisté době, plné 
překvapení a změn, zachovali naše hlav-
ní činnosti a programy.  Jsme vděčné za 
všechny, kdo nás v našem společném úsilí 
podporují! Děkujeme!

Iveta Fidlerová a Eva Klesová

MILÍ  PŘÁTELÉ, 
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POSLÁNÍ

Podporujeme osobní rozvoj všech generací, pomáháme 
ohroženým rodinám, dětem a mládeži.

CÍLOVÉ SKUPINY

 � Rodiny s dětmi v pěstounské péči (pěstouni a jejich svěřené děti)
 � Děti v pěstounské péči
 � Pěstouni
 � Rodiny s dětmi 
 � Děti předškolního věku (2 až 6 let)
 � Děti školního věku (6 až 15 let)
 � Rodiny v tíživé životní situaci/krizi
 � Děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 � Rodiče dětí předškolního věku
 � Rodiče dětí školního věku
 � Nastávající rodiče
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2021
Organizace získala nový sociální 
automobil. Proběhla rekonstrukce prostor 
na kralupské pobočce s ohledem na 
plánované rozšíření kapacity tamní  
dětské skupiny

2020
Byl zahájen provoz třetí dětské skupiny, 
organizace působí také v Litoměřicích  
a Hoštce

2019 
Organizace slaví 15. výročí. Na jaře 2019 
se stává Centrum D8 spoluzakladatelem 
základní komunitní školy – Škola Osmička. 
Na kralupské pobočce jsme zajistili, 
výstavbu venkovní zahradní pergoly.  
V říjnu podepisujeme nájemní smlouvu na 
budovu v ulici T. G. Masaryka v Roudnici 
n/L. Plánujeme zde provoz základní školy, 
dětské skupiny a vzdělávání pěstounů. 

2018
V září 2018 spuštěn provoz druhé Dětské 
skupiny na pobočce v Kralupech n/V. 
Začínáme nabízet službu – MEDIACE  
a PRÁVNÍ PORADENSTVÍ.  

2017
Od 1. září změna sídla organizace.

2016
AZ školka se transformovala na dětskou 
skupinu. Organizace ukončila poskytování 
sociální služby NZDM KECKA.  

2015
Organizace získala sociální automobil. 
Budova jedné z poboček centra prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí.  

2014
Transformace organizace na obecně 
prospěšnou společnost.  Od 6. září 
organizace používá nový název Centrum 
D8 o.p.s.

2013
Sloučení organizace s o. s. AZ centrum 
Kralupy n/V. Organizace získala registraci 
k další sociální službě: Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ. 
V létě se spustil zbrusu nový web.

2012
Organizace získala pověření k výkonu 
sociálně právní ochraně dětí a registraci  
k sociální službě Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež KECKA.

2011
Organizace zahájila provoz na nové 
adrese: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice 
n/L

2010
Organizace získala pověření k veřejné 
sbírce

2009
Organizace používá nový název – Centrum 
MATÝSEK a funguje jako rodinné centrum 
Organizace má nové logo a webové 
stránky. Chod centra zajišťovalo již  
5 zaměstnankyň.

2008
Renovace a rekonstrukce vnitřních 
prostor centra.

2007
Rekonstrukce přístupového schodiště.

2006
Organizace přijala, díky podpoře UP, první 
zaměstnankyni.

2005
Zahájení činnosti organizace ve 
„vlastních“ prostorech.

2004
Vznik organizace – Občanské sdružení 
Matýsek.
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Náhradní rodinná péče  
Roudnice n/L, Kralupy n/V

 � doprovázení pěstounských rodin
 � vzdělávání pěstounů
 � hlídání dětí

Podpůrná centra 
Roudnice n/L

 � předškolní centrum
 � školní centrum
 � doučování dětí
 � volnočasové kroužky
 � služby klíčového pracovníka
 � vzdělávání rodičů a pedagogů

Podpůrná centra  
Hoštka

 � doučování dětí
 � předškolní centrum
 � volnočasové kroužky
 � vzdělávání rodičů a pedagogů
 � školní asistenti na místní ZŠ
 � školní psycholog na místní ZŠ

KLÍČ – Poradna pro rodiny 
Roudnice n/L

 � odborné sociální poradenství
 � terapie
 � mediace

Mediace  
Roudnice n/L, Kralupy n/V

Komunitní centrum  
pro rodiče s dětmi 
Litoměřice

Dětská skupina
Roudnice n/L, Kralupy n/V

zařízení pro děti předškolního  
věku 2-4 roky

Příměstské tábory 
Roudnice n/L, Kralupy n/V

Letní pobytový tábor
Roudnice n/L

Letní kempy  
Roudnice n/L, Kralupy n/V , Straškov, 
Bolešiny, Hoštka, Libotenice, Úštěk, 
Křešice, Litoměřice

Vzdělávací a tréninkové aktivity 
pro rodiče s dětmi 
Roudnice n/L, Kralupy n/V, Litoměřice

Krátkodobé hlídání dětí 
Roudnice n/L

Jednorázové akce  
pro rodiny s dětmi 
Roudnice n/L, Kralupy n/V
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Rodiny s dětmi 
v pěstounské péči 
(pěstouni a jejich 

svěřené děti)

Děti 
v pěstounské 

péči

Pěstouni

Rodiny 
v tíživé životní 

situaci/krizi

Rodiče dětí 
předškolního 

věku

Nastávající 
rodiče

Děti předškolního 
věku (2 až 6 let)

Děti školního věku 
(6 až 15 let)

Děti se specifickými 
vzdělávacími 

potřebami

Rodiny 
s dětmi 

33 
dětí a dospělých se účastnilo 

volnočasových kurzů a kroužků 
v Kralupech n/V

159 
rodin se účastnilo 
jednorázových akcí 

v Kralupech n/V  

40 
dětem jsme zajistili pravidelné 

doučování v Hoštce 

82
dětí se účastnilo 

příměstských táborů 
v Roudnici n/L

40
dětí se účastnilo pobytového 

tábora v Krkonoších

57
dětí navštěvovalo Předškolní centra 

v Roudnici n/L a Hoštce

45
rodin jsme doprovázeli v rámci 

Náhradní rodinné péči

168
osob Centrum D8 zaměstnávalo (včetně DPP a DPČ)

37
rodinám jsme poskytli mediace

144
rodin jsme podpořili v rámci fungování 

Klíč – poradna pro rodiny

60
dětí navštěvovalo volnočasové 

kroužky v Hoštce

72
dětí navštěvovalo volnočasové kroužky 

v Roudnici n/L a Straškově

44 
dětí navštěvovalo dětské 
skupiny v Kralupech n/V

+13 %

313
dětí a rodičů využilo podporu v projektech 

základního a předškolního vzdělávání

+135 %

38
dětí navštěvovalo dětskou skupinu 

v Roudnici n/L

+171 %

148
dětí se zúčastnilo příměstských 

táborů v Kralupech n/V 

+41 %

+9 %

+8 %

+54 %

165
klientů jsme podpořili v rámci 

fungování poradny KLUBKO 
v Litoměřicích

+35 %

+10 %

98
rodičů se zapojilo do prorodinných 

aktivit centra v Roudnici n/L

+85 %

+208 %
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Název organizace:  
Centrum D8 o.p.s.

Organizační forma:  
obecně prospěšná společnost

Sídlo: Neklanova 2706,  
413 01  Roudnice n/L

Telefon: 775 579 735, 776 004 289,  
775 289 735, 775 725 215

E-mail: roudnice@centrumd8.cz

Web: www.centrumd8.cz

Registrace: spisová značka O 533 vedená 
u Krajského soudu v Ústí n/L

IČ: 266 81 471

Banka: UniCreditBank, a.s., pobočka 
Roudnice n/L, č. účtu: 2109564853/2700, 
č. sbírkového účtu: 2108991140/2700, 
Fio banka, a.s., pobočka Ústí n/L  
2100519132/2010

Zakladatelky:  
Eva Klesová a Iveta Fidlerová

Správní rada:
 � Eva Klesová – ředitelka neziskové 

organizace Hudba pro radost 
 � Jan Dolínek – výkonný ředitel EDUin 

o.p.s. 
 � Jan Straka – jednatel společnosti Clever 

Minds 

Dozorčí rada:
 � Jana Hellerová – realitní makléřka
 � Petra Fidlerová – poradkyně pro 

ekologické odpady Profi Odpad s.r.o.
 � Pavlína Straková – jednatelka 

společnosti RASG s.r.o. 

Pobočky aneb kde nás najdete:

Roudnice n/L
 � Adresa: Podluská 752,  

413 01 Roudnice n/L
 � E-mail: roudnice@centrumd8.cz
 � Telefon: 775 579 735 

Roudnice n/L
 � Adresa: Špindlerova třída 696,  

413 01 Roudnice n/L
 � E-mail: klic@centrumd8.cz
 � Telefon: 777 783 159 

Roudnice n/L
 � Adresa: T. G. Masaryka 1474,  

413 01 Roudnice n/L
 � E-mail: roudnice@centrumd8.cz
 � Telefon: 777 783 159 

Kralupy n/V
 � Adresa: Třebízského 524,  

278 01 Kralupy n/V 
 � E-mail: kralupy@centrumd8.cz
 � Telefon: 734 621 386 

Litoměřice
 � Adresa: Jarošova 2/9,  

412 01 Litoměřice
 � Email: klubko@centrumd8.cz

Litoměřice
 � Adresa: Sládkova 767,  

412 01 Litoměřice
 � Email: mediace@centrumd8.cz

Hoštka
 � Adresa: Petra Bezruče 232, Hoštka
 � Email: hostka@centrumd8.cz
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Náklady (v tisících Kč)

Název ukazatele čís. řád. hlavní hospodářská celkem
Spotřebované nákupy celkem  
ř. 2 až 7

001 5 172 21 5 193

Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace  
ř. 9 až 11

008 0 0 0

Osobní náklady celkem  
ř. 13 až 17

012 14 927 6 14 933

Daně a poplatky ř. 19 018 0 0 0
Ostatní náklady celkem  
ř. 21 až 27

020 31 0 31

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a oprav. položek  
ř. 29 až 33

028 14 0 14

Poskytnuté příspěvky celkem  
ř. 35

034 5 0 5

Daň z příjmu ř. 37 036 0 0 0
NÁKLADY CELKEM  
ř. 1 + 8 + 12+ 18 + 20 + 28 + 34 + 36

038 20 149   27   20 176   

Výnosy (v tisících Kč)

Název ukazatele čís. řád. hlavní hospodářská celkem
Provozní dotace  
ř. 40

039 17 581   0   17 581   

Přijaté příspěvky  
ř. 42 až 44

041 101   0   101   

Tržby za vlastní výkony a za zboží 
(601,602,604)

045 2 583   44 2 627   

Ostatní výnosy  
ř. 47 až 52

046 8   0   8   

Tržby z prodeje majetku  
ř. 54 až 58

053 0   0   0   

VÝNOSY CELKEM  
ř. 39 + 41 + 45 + 46 + 53

059 20 273   44   20 317   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PŘED ZDANĚNÍM  
ř. 59 - 38+36

060 124   17   141   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PO ZDANĚNÍ  
ř. 60-36

061 124   17   141   
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Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
organizace Centrum D8 o.p.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021. Úplný text výroční zprávy 
včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k 6. 6. 2022 je uložen  
v sídle obecně prospěšné společnosti, na webových stránkách obecně prospěšné 
společnosti a ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, 
vložka 533.

Aktiva (v tisících Kč)

Název ukazatele čís. řád. Stav k 1. dni 
účet. období

Stav k posl. 
dni účet. 

období
Dlouhodobý majetek celkem  
ř. 2+10+21+28

001 116 102

Krátkodobý majetek celkem  
ř. 41+51+71+79

040 8 813   8 104   

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 40 082 8 929   8 206   

Pasiva (v tisících Kč)

Název ukazatele čís. řád. Stav k 1. dni 
účet. období

Stav k posl. 
dni účet. 

období
Vlastní zdroje celkem 
ř. 84 + 88

083 258   392   

Cizí zdroje celkem  
ř. 93 + 95 + 103 + 127

092 8 671   7 814   

PASIVA CELKEM  
ř. 83 + 92

130 8 929   8 206   
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