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Základní údaje
Poslání
Podpora osobního rozvoje všech generací, pomoc ohroženým rodinám, dětem a mládeži.

Cílové skupiny:
Rodiny s dětmi, těhotné ženy, rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, děti a mládež od 6 do 26 let, partneři, senioři,
veřejnost.

Právní forma
Obecně prospěšná společnost, spisová značka: O 533 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Organizační struktura
Správní rada

Dozorčí rada

Centrum Matýsek

AZ centrum

Mondea centrum

Poradna pro
rodiny KLÍČ

AZ Školka

Prorodinné,
volnočasové a
svépomocné aktivity

NZDM Kecka

Kurzy

Pohybové aktivity
pro dospělé a děti

Náhradní
rodinná péče

Náhradní
rodinná péče

Rehabilitační
masérské a
kosmetické služby

Prorodinné,
volnočasové a
svépomocné aktivity

Psychoterapeutické
poradenství

Ředitelka
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Historie organizace
2015 – Organizaci je rozšířeno Pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí na město Kralupy n/V a přilehlé obce.
Díky finančním příspěvkům od sponzorů a dárců jsme získali sociální automobil. Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ se s účinností od 1. 6. 2015 přeregistrovala na odborné sociální poradenství
KLÍČ – poradna pro rodiny. Budova jedné z poboček centra (AZ centrum Kralupy n/V) prošla obsáhlou rekonstrukcí, kterou zafinancovalo město Kralupy n/V (výměna oken a vchodových dveří, zateplení budovy, fasáda,
renovace půdních prostor).
2014 – Transformace organizace na obecně prospěšnou společnost. Od 1. září 2014 centrum otevírá další pobočku na
adrese Lidická 1637. Od 6. září organizace používá nový název Centrum D8, o.p.s., Centrum se zapojilo do komunitního plánování sociálních služeb v Kralupech n/V, zrealizovali jsme hned dva projekty podporující ohrožené
rodiny z Kralup n/V, rozšířili jsme nabídku aktivit AZ centra o prorodinné aktivity.
2013 – Organizace získala registraci k další sociální službě: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ. V létě se
spustil zbrusu nový web.
2012 - Centrum MATÝSEK získalo pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí a registraci k sociální službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA. Díky podpoře sponzorů a dárců zrealizovalo pilotní projekt KLÍČ, díky
kterému jsme zajistili odbornou práci s 21 rodinami. Koncem roku získalo Centrum MATÝSEK registraci k sociální
službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ s platností od 1. 1. 2013.
2011 - Centrum Matýsek zahájilo provoz na nové adrese: Neklanova 1807, 413 01 Roudnice n/L. Od podzimu 2011 jsou
součástí pracovního týmu dvě sociální pracovnice s několikaletou praxí. Od října v centru poskytujeme realitní,
finanční, základní sociální a výživové poradenství.
2010 - Organizace získala od Krajského úřadu pověření k veřejné sbírce, založili jsme sbírkový účet a veřejnost může
přispět na činnost centra pomocí DMS.
2009 – Sdružení používá od listopadu 2009 nový název - Centrum MATÝSEK a funguje jako rodinné centrum. Organizace
má nové logo a webové stránky. Chod centra zajišťovalo již 5 zaměstnankyň.
2008 – Renovace vnitřních prostor centra
2007 – Rekonstrukce vnitřních prostor centra a přístupového schodiště. Chod mateřského centra zajišťují již dvě zaměstnankyně a několik dobrovolnic.
2006 – Organizace přijala první zaměstnankyni díky podpoře UP Litoměřice.
2005 – Zahájení činnosti mateřského centra ve „vlastních“ prostorech - v suterénu ZŠ ve Školní ulici v Roudnici n/L.
2004 – Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek na mateřské
dovolené. Hlavním cílem byla koordinace a organizace mateřského centra v prostorách DDM.
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Kontaktní údaje
Název organizace:

Centrum D8 o.p.s.

Sídlo:

Neklanova 1807, 41301 Roudnice n/L

Organizační forma:
Telefon:
Email:
Web:

obecně prospěšná společnostech

775 579 735, 776 004 289, 775 289 735, 775 725 215
centrumd8@email.cz
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

Slovo zakladatelek
V roce 2015 jsme nadále pokračovaly v rozvoji základních programů naší organizace. Jsme moc rády, že se nám ve spolupráci s firmou KOMPAKT, s.r.o. podařilo zajistit sociální automobil, na který nám finančně přispělo hned několik firem
a obcí z Roudnice nad Labem a blízkého okolí. Díky němu můžeme zajišťovat zejména terénní práce v rodinách a je nám
velkým pomocníkem v provozních záležitostech s ohledem na to, že organizace působí hned na čtyřech adresách a ve
dvou městech. Velkou radost nám udělalo město Kralupy nad Vltavou, které nám na zdejší pobočce zajistilo rozsáhlou
rekonstrukci budovy (zateplení budovy, novou fasádu, renovace půdních prostor, výměnu oken a vchodových dveří).
Rok 2015 vnímáme jako „rok plánování“. Aktivně jsme se zapojily do komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Roudnice nad Labem i v Kralupech nad Vltavou, do strategického plánování v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování, která působí v Roudnici nad Labem a do strategického plánování sociálních služeb Ústeckého kraje. V rámci plánovaných výzev pro roky 2016 až 2020 jsme připravily hned několik projektových záměrů, díky kterým jsme měly v
plánu zajistit jak fungování a vylepšení služeb stávajících, tak zajistit vznik služeb a programů nových. Konečné podoby jednotlivých
dotačních výzev se nakonec bohužel lišily od
těch prvotních nebo plánovaných, takže jsme
byly nucené naše vize a cíle značně usměrnit.
S ohledem na výše uvedená plánování
a očekávané změny ve způsobu financování sociálních služeb jsme moc zvědavé, co
nám, a hlavně námi poskytovaným sociálním
službám, přinese rok 2016. Budeme věřit, že
jen to dobré a budeme se nadále řídit naším
heslem - „Dávejme si takové cíle, aby nás
bavila cesta k nim“.
Iveta Fidlerová a Eva Klesová
zakladatelky Centra D8, o.p.s.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum MATÝSEK, Josefa Hory 903, Roudnice n/L

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klíč
a KLÍČ – poradna pro rodiny (odborné sociální poradenství)
Poskytujeme intenzivní odborné sociálně-terapeutické pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku
dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace. Dále v důsledku výskytu sociálně patologických jevů v přirozeném
prostředí dítěte či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji.
Naším cílem je snaha o sanaci biologické rodiny a vytvoření bezpečného prostředí pro zdárný vývoj dětí, eliminace
(v lepším případě předcházení) umísťování dětí do ústavního zařízení. Důležitým cílem je podpora a pomoc rodinám,
které prochází evidencí sociálně-právní ochrany dětí.
Pomáháme:
• při řešení rozvodových sporů

• při řešení záškoláctví a závislostí v rodině

• při řešení výchovných problémů dětí

• při potřebě duševní stabilizace

• při řešení vztahových problémů v rodině

Vzhledem k potřebám klientů a způsobu odborné práce jsme sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Klíč s platností od 1. 6. 2015 přeregistrovali na odborné sociální poradenství Klíč – poradna pro rodiny.

Rok

Počet nových rodin

Celkový počet
evidovaných rodin

Počet konzultací

2012
2013
2014
2015

23
63
75
96

688
1 910
2 152
2 354

23
50
60
60

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA
Poskytujeme pomoc a podporu dětem a mládeži pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, které jsou ohroženi
sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim nabízíme doprovázení v jejich obtížných životních situacích a tím přispíváme ke
zlepšení kvality jejich života. Vytváříme na místním sídlišti bezpečné a zdravé prostředí, které má sloužit jako prevence
sociálnímu vyloučení nebo setkání se sociálně patologickými jevy naší společnosti. V příjemném a důvěrném prostředí
svých vrstevníků nabízíme alternativní volnočasové programy a činnosti, které budou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, zároveň je vhodnou formou upozorní na možná rizika plynoucí z dospívání.
Naším cílem je

• podporovat sociální začlenění cílové skupiny dětí a mládeže do skupiny svých vrstevníků i do společnosti

• nabídnout dětem a dospívajícím možnost bezpečného a smysluplného trávení volného času, který mohu sdílet se
svým vrstevníkem a utvářet tak i případné přátelské vazby
• podpořit sebedůvěru dětí a dospívajících

• vytvářet bezpečné prostředí a vhodné příležitosti k předcházení či snížení sociálních a zdravotních rizik, které vyplývají
z rizikových společenských situací a vlivu sociálně patologických jevů naší společnosti
• nabídnout dětem a mládeži prostor, kde mohou sdílet a řešit své obtížné životní události

• podporovat vlastní aktivity a nápady dětí a mládeže a tím zvyšovat jejich sociální schopnosti a dovednosti

2012
2013
2014
2015

Počet registrovaných
klientů

Počet kontaktů

do 13 let

nad 13 let

23
63
75
96

688
1 910
2 152
2 354

23
50
60
60

0
13
15
36
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PRORODINNÉ AKTIVITY
Aktivity pro rodiče s dětmi
• vytváříme prostor pro neformální setkávání a sdílení rodičů
• rozvíjíme rodičovské kompetence
• podporujeme vzdělávání rodičů

• podporujeme utužení vztahu mezi rodičem a jeho dítětem
• podporujeme socializaci dětí

• nabízíme rodičům podporu a pomoc při výchově jejich dětí

• nabízíme smysluplné trávení volného času pro celou rodinu

• nabízíme rodičům a jejich dětem příjemný prostor pro setkávání se
• nabízíme ralaxační aktivity pro rodiče i děti
• nabízíme aktivity pro nastávající rodiče

• nabízíme rodičům „útěk“ ze stereotypu všedního dne
Od počátku naší činnosti podporujeme rodiče na jejich cestě rodičovstvím. Maminkám a tatínkům nabízíme:
• základní sociální poradenství

• tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi
• vzdělávací aktivity pro rodiče
• předporodní kurzy

• kurzy masáží pro batolata

• svépomocné skupiny pro rodiče

• jednorázové akce pro rodiny s dětmi

• výživové poradenství, finanční poradenství
• krátkodobé hlídání dětí, apod.

Návštěvnost prorodinných aktivit a programů v roce 2015 – 10 109 (5050 dětí a 5059 dospělých)
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Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Od ledna 2014 podporujeme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení, poradenství,
vzdělávání a zajištění odlehčovací (respitní) péče.
•
• Podporujeme stabilní prostředí pěstounské rodiny
• Přispíváme k všestrannému rozvoji dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči

• Navazujeme, udržujeme či zkvalitňujeme vztahy dětí s biologickou rodinou (návrat dítěte do původní rodiny)
K 31. 12. 2015 máme uzavřeno 18 dohod o výkonu pěstounské péče
V roce 2015 jsme pro pěstouny připravili tyto vzdělávací semináře:
• Kniha života – zážitkový seminář
• Stresové zátěže pěstounů a možnosti relaxace
• Zvládání problémového chování u dětí a dospělých
• Svépomocné skupiny pro pěstouny
• Problematika šikany u dětí v pěstounské péči
• Styk dětí v pěstounské péči s biorodiči a osobami blízkými v praxi
• Agresivita u dětí, její zvládání a prevence
• NRP a nároky pěstounů
• Chvála a nechválení, odměny a tresty
• Stresová zátěž u dětí pěstounů
Tento rok poprvé proběhl víkendový pobyt pro celé rodiny v Levíně v Horní Vysoké. Pro náhradní rodiče byl připraven
vzdělávací program s mnoho zajímavými tématy. Pěstounům se přijela věnovat, mimo jiných, také lektorka paní
Kubáčová ze společnosti Alfa Universum L. K. z Mělníka. „Bude mi velkou ctí, s vaším centrem dále spolupracovat.“ Zmínila před odjezdem paní Kubáčová. Pro tu byla víkendová akce první zkušeností jak s pěstouny, tak s Centrem D8 o.p.s..
Mezitím, co se dospělí vzdělávali, děti tvořily, sportovaly a navazovaly nová přátelství. Dokonce si vyzkoušely i střelbu ze
vzduchovky. Jako památku, dostal každý keramický hrneček, který si vlastnoručně namaloval. Sourozenci společně zdobili cukrovými barvami perníková srdce, která pak darovali svým náhradním rodičům. Co mělo u dětí velký úspěch,byla
cukrová vata, tu si mohly sami vyrobit. Ovšem největším zážitkem pro všechny děti byla večerní stezka odvahy, kterou
připravily starší děti pro ty mladší. Ta se jim opravdu moc povedla. Těšíme se na další víkendový pobyt.

Psychoterapeutická poradna
V souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím se mohou objevit nejrůznější pocity, jako je nejistota, strach, úzkost apod.,
které mohou život znepříjemnit a zkomplikovat. Pokud člověk cítí potřebu se ve svých pocitech zorientovat, nebo je jen
ventilovat, můžete se obrátit na naší psychoterapeutickou poradnu. Naše služby nejsou určené jen lidem s psychickým
onemocněním, ale i lidem, kteří potřebují třeba jen podporu či upevnění ve své nové situaci.
“Při práci s klienty vždy vycházíme z jejich potřeb a možností. Terapeutický proces si vždy řídí klient sám a terapeut zde
funguje jako jakýsi průvodce či podpora. Klademe velký důraz na vytvoření otevřeného a důvěryhodného terapeutického vztahu.”, dodává Mgr. Jan Martínek, psychoterapeut.

AZ školka

V Kralupech n/V zajišťujeme provoz školky pro děti již od 1,5 roku.
Nabízíme:

• pestrý program

• individuální a odborný přístup

• provozní dobu od 7:00 do 17:00, s možností prodloužení dle potřeb rodičů
• provoz během všech prázdnin
• adaptační program

• psychologické poradenství zdarma
• jednorázové akce

• docházka dle potřeb a možností rodičů
• příjemná rodinná atmosféra

• přijímáme děti také se zdravotním omezením

• letní školka (provoz zajištěn během celých letních prázdnin, účastnit se mohou také děti z jiných MŠ)
V roce 2015 využívalo služeb naší AZ školky 49 rodin, konkrétně 49 dětí. Děti nemusí docházet každý den. Rodič si
určuje, které dny a kolik hodin jeho dítě „školku“ navštěvuje.
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Matýskáček
Matýskáček je alternativou jeslí a mateřské školky. Tento program probíhá pouze v Roudnici nad Labem 2x v týdnu v
dopoledních hodinách a je vhodný pro děti od dvou let. Programem rozvíjíme dovednosti dětí a podporujeme zejména
jejich adaptaci do kolektivu. V roce 2015 se do programu zapojilo 11 dětí.

Příměstské tábory
Každoročně pořádáme letní příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let. V roce 2015 proběhly čtyři turnusy v Roudnici n/L
a 8 turnusů v Kralupech n/V, celkem se jich zúčastnilo 262 dětí. Témata byla různorodá.
• Indiánské léto

• Pohádkové bytosti

• Olympijské hry

• Šikulův týden

• Western story

• S dinosaury do pravěku

• Zvídálek na stopě II
• Pojďte s námi do pohádky

• Indiánský týden

• Sponge Bob Squarepans

• Madagaskar

• Passport to English

NĚCO NAVÍC

Od počátku našeho působení organizujeme nejrůznější vzdělávací a volnočasové aktivity pro celou rodinu. Od roku 2013
máme v nabídce také relaxační aktivity pro děti i dospělé. Konkrétně jsme v roce 2015 nabízeli:
• Tai – chi pro dospělé

• Sportovní tance

• Step aerobic

• Orientální tance pro dospělé.

• Jogohrátky

• Aerobic

• Jóga pro dospělé.Součástí
• Cvičení pro těhotné
• Magic club

• Narozeninové oslavy
• Dětská jóga

• Tanečky
• Masáže

• Fyzioterapie
• Sauna

• Zumba

• Flexibary

• Psychoterapie

• Pilates

Magic club
V současné době hrají miliony lidí po celém světě hru Magic the Gathering. Jedná se o sběratelskou karetní hru, kterou
vytvořil před dvaceti lety americký matematik Richard Garfield. Od roku 2012 se v Centru Matýsek setkávají příznivci této
hry, mezi které patří děti i dospělí. V roce 2015 se zde scházelo 26 osob. V uvedeném roce se v Roudnici n/L uskutečnilo
8 soutěžních turnajů.

Narozeninové oslavy
Pokud chtějí rodiče svým dětem uspořádat velkou narozeninovou oslavou s mnoha hosty v příjemném prostředí se
spoustou hraček a herního vybavení, mohou využít našich prostor. V případě zájmu zajišťujeme také animační program
pro děti.

_
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FINANCOVÁNÍ
9%

14%

571366,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

705000,00

MPSV

10%

Úřad práce Litoměřice

3%

17%

35%

Město Roudnice nad Labem

0%
0%

1%

1%

0%
0%

0%

1165493,00

ÚP Náhradní rodinná péče

595117,99

Nadace ČEZ

40000,00

Nadační fond Albert

35000,00

Nadace Veolia Minigrant 2015

18500,00

Nadace Veolia Minigrant 2014

3000,00

Nadační fond Tesco

50000,00

Dary

69734,00

Ostatní výnosy

9%

181511,00

Sbírka

56,09
4200,00

1%

Nezisková činnost

2316784,00

0%

Zisková činnost

944280,00

Celkem

6700042,08

0%
NÁKLADY
Osobní náklady

33%
60%

Spotřeba

492968,42

Nájemné a služby

2266327,87

Ostatní náklady

7%

Příspěvky, daně a poplatky
Náklady celkem

0%

5952,13
5990
6832937,42

VÝNOSY

49%

48%

Provozní dotace

3218487,99

Přijaté příspěvky

221221

Ostatní výnosy celkem

56,09

Tržby z prodeje služeb

3259038

Tržby z prod. maj, zúčt. rez, opr.pol.

0%

4061699

3%

1239

Výnosy celkem

6700042,08

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-132 906 Kč
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
Náklady
Název ukazatele

čís. řád.

hlavní

hospodářská

celkem

Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5

001

444 336,08

48 632,34

492 968,42

Spotřeba materiálu (501)

002

397 399,12

60,20

397 459,32

Spotřeba energie (502)

003

46 936,96

0,00

46 936,96

Prodané zboží (504)

005

0,00

48 572,14

48 572,14

Služby celkem ř. 7 až 10

006

2 261 327,87

5 000,00

2 266 327,87

Cestovné (512)

008

11 244,00

0,00

11 244,00

Ostatní služby (518)

010

2 250 083,87

5 000,00

2 255 083,87

Osobní náklady celkem ř. 12 až 16

011

4 061 699,00

0,00

4 061 699,00

Mzdové náklady (521)

012

3 256 766,00

0,00

3 256 766,00

Zákonné sociální pojištění (524)

013

794 199,00

0,00

794 199,00

Zákonné sociální náklady (527)

015

10 734,00

0,00

10 734,00

Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20

017

3 000,00

0,00

3 000,00

Ostatní daně a poplatky (538)

020

3 000,00

0,00

3 000,00

Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29

021

5 952,13

0,00

5 952,13

Jiné ostatní náklady (549)

029

5 952,13

0,00

5 952,13

Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 až 39

037

2 990,00

0,00

2 990,00

Poskytnuté členské příspěvky (582)

039

2 990,00

0,00

2 990,00

NÁKLADY CELKEM ř. 1 + 6 + 11+ 17 + 21 + 30 + 37 + 40

042

6 779 305,08

53 632,34

6 832 937,42

hlavní

hospodářská

celkem

Výnosy
Název ukazatele

čís. řád.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46

043

3 158 331,00

100 707,00

3 259 038,00

Tržby za vlastní výrobky (601)

044

12 075,00

0,00

12 075,00

Tržby z prodeje služeb (602)

045

3 146 256,00

48 020,00

3 194 276,00

Tržby za prodané zboží (604)

046

0,00

52 687,00

52 687,00

Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64

057

56,09

0,00

56,09

Úroky (644)

061

56,09

0,00

56,09

Tržby z prod. maj., zúčt. rez., opr. pol. celkem ř. 66 až 72

065

1 239,00

0,00

1 239,00

Tržby z prodeje materiálu (654)

068

1 239,00

0,00

1 239,00

Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76

073

220 746,00

475,00

221 221,00

Přijaté příspěvky (dary) (682)

075

220 746,00

475,00

221 221,00

Provozní dotace celkem ř. 78

077

3 218 487,99

0,00

3 218 487,99

Provozní dotace (691)

078

3 218 487,99

0,00

3 218 487,99

VÝNOSY CELKEM ř. 43 + 47 + 52 + 57 + 65 + 73 + 77

079

6 598 860,08

101 182,00

6 700 042,08

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ř. 79 - 42

080

-180 445,00

47 549,66

-132 895,34

Daň z příjmů (591)

081

10,66

0,00

10,66

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ř. 80 - 81

082

-180 455,66

47 549,66

-132 906,00
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Rozvaha k 31. 12. 2015
Aktiva
Název ukazatele

čís. řád.

Stav k 1. dni
účet. období

Stav k posl. dni
účet. období

Krátkodobý majetek celkem ř. 42 + 52 + 72 + 81

041

380 135,26

696 587,61

Zásoby celkem ř. 43 až 51

042

17 180,41

10 262,48

Zboží na skladě a v prodejnách (132)

049

17 180,41

10 262,48

Pohledávky celkem ř. 53 až 71

052

149 750,00

158 225,00

Odběratelé (311)

053

29 250,00

3 000,00

Ostatní přímé daně (342)

061

2 236,00

2 236,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. Rozpočtem (346)

064

91 998,00

136 333,00

Jiné pohledávky (378)

069

26 266,00

16 656,00

Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 80

072

211 769,56

525 073,13

Pokladna (211)

073

4 480,00

37 568,00

Účty v bankách (221)

075

207 289,56

487 505,13

Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84

081

1 435,29

3 027,00

Náklady příštích období (381)

082

1 435,29

3 027,00

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41

085

380 135,26

696 587,61

Stav k 1. dni
účet. období

Stav k posl. dni
účet. období

Pasiva
Název ukazatele

čís. řád.

Vlastní zdroje celkem ř. 87 + 91

086

-17 509,57

-150 415,57

Jmění celkem ř. 88 až 90

087

12 889,37

12 889,37

Fondy (911)

089

12 889,37

12 889,37

Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94

091

-30 398,94

-163 304,94

Účet výsledku hospodaření ř. 85 - 134

092

x

-132 906,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)

093

90 368,22

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)

094

-120 767,16

-30 398,94

Cizí zdroje celkem ř. 96 + 98 + 106 + 130

095

397 644,83

847 003,18

Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129

106

156 562,66

452 611,00

Dodavatelé (321)

107

58 814,66

46 755,00

Přijaté zálohy (324)

109

61 500,00

70 290,00

Ostatní závazky (325)

110

3 364,00

3 238,00

Zaměstnanci (331)

111

0,00

228 575,00

Závazky k institucím soc. zabezp. a veřej. zdr. pojištění (336)

113

1 229,00

88 647,00

Ostatní přímé daně (342)

115

585,00

15 106,00

Jiné závazky (379)

123

31 070,00

0,00

Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133

130

241 082,17

394 392,18

Výnosy příštích období (384)

132

241 082,17

394 392,18

PASIVA CELKEM ř. 86 + 95

134

380 135,26

696 587,61

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní
závěrce sestavené k 7. 6. 2016 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.
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LIDÉ
Zakladatelky
Eva Klesová a Iveta Fidlerová

Správní rada
Eva Klesová - ředitelka neziskové organizace Hudba pro radost
Jan Dolínek - ředitel neziskové organizace Adato Paradigma
Jan Straka - spolutvůrce společnosti Clever Minds Notebook

Dozorčí rada
Jana Bělková - realitní makléřka
Petra Fidlerová - poradkyně pro ekologické odpady Profi Odpad s.r.o.
Pavlína Straková – jednatelka společnosti Clever Minds

Zaměstnanci
Výkonná ředitelka

Asistent pedagoga

Adéla Nesládková

Kateřina Štěpánková

Lektorka prorodinných aktivit

Lucie Kamenářová

Olga Stará

Lektorka prorodinných aktivit

Jana Hrabánková

Sociální pracovnice a rodinná
terapeutka

Kamila Klupáková

Lektorka prorodinných aktivit

Miluše Šulcová

Sociální pracovnice a rodinná
terapeutka

Jana Švadlenová

Asistentka ředitelky
Administrativní pracovnice

Psycholožka
Sociální pracovnice, vedoucí
NZDM KECKA, NRP
Sociální pracovnice NRP

Iveta Fidlerová

Johana Elisová
Martina Laupyová
Hana Zavřelová

Sociální pracovnice

Nikola Zavázalová

Sociální pracovnice

Zdena Pechrová

Speciální pedagožka, lektorka

Barbora Rajchlová

Pracovník v sociální službě

Ivona Paďourová

Pracovník v sociální službě

Petra Matiová

Pracovník v sociální službě

Tereza Kloubská

Provozní, recepční AZ centrum
Koordinátor aktivit AZ centra

Hlídání dětí
Lektorka pohybových aktivit
Lektorka taneční kurzy
Lektorka výtvarné kurzy

Lenka Cimlerová
Květa Nerudová
Šárka Hrubá
Iveta Jirasová
Anna Czechmanová

Lektorka kurzy jógy

Marta Matějovská

Lektor kurzů TaiChi

Jakub Valášek

Lektorka pohybových kurzů

Eva Šebová

Lektorka pohybových kurzů

Lenka Ekrtová

Lektorka pohybových kurzů

Klára Černá

Lektorka kurzy jóga

Ilona Voborská

Hana Černá

Lektor tanečních kurzů pro
děti

Radek Linka

Karmela Beránková

Výživový poradce a lektorka

Daniela Havláková

Provozní, recepční Centrum
Matýsek

Ivana Kupcová

Recepční Mondea centrum

Tereza Brůžová

Technický pracovník Roudnice
n/L

Porodní asistentka

Fyzioterapeutka

Jana Bradáčová

Psychoterapeut

Jan Martínek

Masér

Václav Hamrozi

Zděna Petrželková

Masérka

Luďka Šírová

Učitelka AZ školky

Petra Nováková

Masérka

Ivona Paďourová

Učitelka AZ školky

Alena Nováková

Masér

Asistent pedagoga

Lucie Šimralová

Účetní služby
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Miroslav Vrbka
Jaroslava Vydrová

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME TÍMTO CELÉMU TÝMU CENTRA D8, VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, NAŠIM PARTNERŮM, DÁRCŮM A VŠEM OSTATNÍM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2015 JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM PODPOŘILI!
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Centrum D8 o.p.s.
Neklanova 1807, 41301 Roudnice n/L
775 579 735, 776 004 289, 775 289 735, 775 725 215
centrumd8@email.cz
www.centrumd8.cz

