Díky finanční podpoře Nadace České spořitelny jsme
vybudovali venkovní pergolu na kralupské pobočce.

Vítáme Vás zde, na stránkách výroční zprávy Centra D8
o.p.s. za rok 2019

Organizace svou činnost v Roudnici n/L rozšiřuje na novou
adresu. Probíhají zde vzdělávací a volnočasové aktivity pro
dospělé a děti. Nabízíme zde krátkodobé hlídání dětí.

Tento rok se oslavovalo 15. výročí vzniku organizace. Rozhodly jsme se, že slavit budeme v průběhu celého roku,
a dárky budeme nejen přijímat, ale hlavně rozdávat. V rámci 15 krátkých facebookových článků jsme veřejnost a naše
klienty a návštěvníky informovaly o tom, jak centrum vzniklo, co se v průběhu 15 let událo, čemu jsme musely čelit, co
se nám povedlo a co plánujeme do budoucna. Celkem 15×
jsme z našich návštěvníků, klientů a zaměstnanců losovaly
výherce nejrůznějších dárků (knížky, výtvarné potřeby pro
děti, školní potřeby, dárkové poukazy, apod.). Věříme, že
jsme všem vylosovaným udělaly radost. My samy jsme se
obdarovaly hned několikrát. Konečně se nám podařilo sehnat dárce, díky kterému jsme zajistily výstavbu venkovní
pergoly na kralupské pobočce, která nám moc pomůže při
organizaci nejrůznějších venkovních akcí pro rodiče a jejich
děti. Na jaře jsme, společně s Mgr. Barborou Rajchlovou,
založily zapsaný ústav Škola Osmička. V rámci jeho hlavní

Centrum D8 o.p.s. je spoluzakladatelem zapsaného spolku
Škola Osmička, jehož hlavním posláním a cílem je provoz
školského zařízení Základní školy Osmička v Roudnici n/L,
a aktivní podpora rodin a mládeže ve svobodném přístupu
ke vzdělávání a v sebeřízení vzdělávacího procesu.

Vše výše uvedené bychom nezvládly bez podpory a pomoci
aktivních lidí, dárců, sponzorů, zaměstnanců a spolupracovníků. Děkujeme, a těšíme se na další spolupráci a další
výzvy, které nám jistě život, nebo další rok, přinese…

Iveta Fidlerová a Eva Klesová
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činnosti chceme zajistit fungování Základní školy Osmička.
Velkým a důležitým úkolem je zajistit zápis zmíněné základní školy do rejstříku škol MŠMT. Jsme si vědomé toho, že
úkol to není vůbec jednoduchý a snadný. Snad zde můžeme prozradit, že na začátku roku 2020 se nám toto podaří.
Ale nepředbíhejme. Na podzim 2019, konkrétně v polovině
října, jsme si pronajaly další budovu v Roudnici n/L. Tu
plánujeme zrekonstruovat, aby zde mohla fungovat zmíněná, nově vzniklá, Základní školu Osmička. Jistě uznáte, že
to není zrovna malý cíl. Dalším dárkem pro nás je fakt, že
námi nabízené aktivity a služby nadále pomáhají a podporují rodiny s dětmi, a s ohledem na jejich návštěvnost,
využití a zpětnou vazbu TO MÁ SMYSL. Z čísel uvedených na
stránkách této výroční zprávy je zřejmé, že jich není zrovna
málo. Dětské skupiny, příměstské a pobytové tábory, doprovázení rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, Odborné
sociální poradenství, Předškolní centrum, doučování dětí,
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, Právní
a mediační poradna – to vše jsme nabízely v roce 2019, a to
vše plánujeme zajišťovat i v příštích letech, pokud o to bude
i nadále zájem a poptávka. V případě, že se potřeby rodin
s dětmi změní, jsme připravené na aktuální situaci reagovat
tak, jak jen to bude možné.

POSLÁNÍ

C Í LOV É S K U P I N Y

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

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

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.

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

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

2010
Organizace získala pověření k veřejné sbírce

2017
Od 1. září změna sídla organizace.
2016
AZ školka se transformovala na dětskou skupinu. Organizace ukončila poskytování sociální služby NZDM KECKA.
Již 15 let vytváříme příjemný prostor pro neformální
setkávání a sdílení rodičů, rozvíjíme rodičovské kompetence,
poskytujeme odborné sociální poradenství, podporujeme
vzdělávání rodičů, utužujeme vztah mezi rodičem a jeho
dítětem, napomáháme socializaci dětí, nabízíme smysluplné
trávení volného času pro celou rodinu, zajišťujeme aktivity
pro nastávající rodiče, umožňujeme rodičům „útěk“ ze
stereotypu všedního dne, pomáháme rodičům při výchově
jejich dětí.

V roce 2019 jsme v rámci naší činnosti nabízeli:
 základní sociální poradenství
 odborné sociální poradenství
 mediace a právní poradenství
 tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi
 vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
 svépomocné skupiny pro rodiče
 volnočasové aktivity pro děti
 jednorázové akce pro rodiny s dětmi
 krátkodobé hlídání dětí

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.

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

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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číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760

Odborné sociální poradenství Klíč a motivační
a aktivizační programy pro rodinu a mládež

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na
Podřipsku

číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003731

číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

V rámci projektu jsme poskytovali odborné sociální
poradenství a preventivní a motivační programy pro rodiče
a mladistvé. Do projektu se zapojilo 546 osob.

V tomto projektu jsme byli partnerem Podřipské SŠ a SOU
v Roudnici n/L. V rámci projektu jsme zajišťovali doučování
dětí a volnočasové kroužky pro děti školního věku. Celkem
se do uvedených aktivit zapojilo 371 dětí.
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Tento projekt jsme začali realizovat v srpnu 2019. V rámci
něho připravujeme děti předškolního věku na vstup do
MŠ, probíhají společná setkávání s rodiči a dětmi, probíhá
doučování dětí ZŠ a volnočasové kroužky. Za pět měsíců
realizace se do projektu zapojilo 181 rodičů a dětí.

Příměstské tábory 2019—2022
číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011918
Díky tomuto projektu probíhají v Roudnici n/L příměstské
tábory. V roce 2019 se jich účastnilo 192 dětí.
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Podpůrné předškolní a školní centrum pro děti, žáky
a jejich rodiče

Dětská skupina I.
číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008588

Dětská skupina II.
číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008565
V současné době organizace zajišťuje chod dvou dětských
skupin o celkové kapacitě 18 dětí. V roce 2019 využívalo
služeb našich dvou dětských skupin – AZ školky 54 rodin,
konkrétně 54 dětí ve věku od 1,5 roku.

Doprovodná služba pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči
Posláním služby je profesionální podpora a pomoc
náhradním rodinám, které mají v dlouhodobé péči nezletilé
svěřené dítě (pěstouni, poručníci).
V roce 2019 máme uzavřeno 31 dohod o výkonu pěstounské
péče.
V roce 2019 jsme zorganizovali 20 vzdělávacích seminářů
pro pěstouny a to v Roudnici n/L i v Kralupech n/V. Z toho
3 semináře proběhly v rámci víkendového vzdělávacího
pobytu.

Školička Déčko

Právní a mediační poradna

Díky novým prostorám jsme mohli rodičům v Roudnici n/L
nabízet dopolední a odpolední krátkodobé hlídání dětí
v rámci pravidelné aktivity Školička Déčko. Současně jsme
v tomto roce zahájili řízení ohledně vybudování dětské
skupiny také v Roudnici n/L. V roce 2019 jsme zajišťovali
hlídání 16 dětí.

Klienti se na nás nejčastěji obrací v situaci, kdy potřebují
právně závaznou dohodu, jak budou pečovat o své děti
po rozchodu nebo rozvodu manželství, a to včetně sdílení
nákladů na děti.
Také se na nás obracejí rodiče, kteří žijí odděleně již nějakou
dobu a potřebují provést změny péče nebo vyživovací
povinnosti dle aktuálního věku dětí nebo potřebují zlepšit
vzájemnou komunikaci.
Občas se na nás obracejí páry rodičovské i bezdětné, které
se potřebují vědomě rozhodnout, zda mají žít spolu nebo
odděleně.
Někdy se na nás obracejí další rodinní příslušníci, kteří
potřebují vyřešit nějakou spornou otázku, např. rodič
a dospívající dítě nebo prarodiče a rodiče nezletilých dětí.
V rámci mediace jsme spolupracovali především s OSPOD
Městského úřadu Roudnice nad Labem a Okresním soudem
v Litoměřicích. Tato služba je úzce propojena se sociální
službou Klíč – porad-na pro rodiny. V roce 2019 jsme
evidovali 25 rodin.
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Letní pobytový tábor

Něco navíc

Jednorázové akce pro celou rodinu

Každoročně pořádáme letní příměstské tábory pro děti
z Kralup n/V a blízkého okolí. Zde nečerpáme podporu
z Evropských sociálních fondů. V roce 2019 jsme evidovali
152 dětí.

Od roku 2015 pořádáme letní pobytové tábory, které
probíhají v Rokytnici nad Jizerou. Každý rok se ho účastní
40 dětí ve věku 6 až 14 let.

Organizujeme a nabízíme nejrůznější pohybové, relaxační,
rozvojové a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Jednorázové akce jsme v roce 2019 organizovali
v Kralupech n/v i v Roudnici n/L.
 Lampiónový průvod

Volnočasové aktivity pro dospělé:

 Mikulášská nadílka

 Tai-chi pro dospělé

 Adventní tvoření pro rodiče s dětmi

 Jóga pro dospělé

 Rozloučení se školním rokem

Kurzy pro rodiče s dětmi

 Narozeninová oslava Centra D8 o.p.s.

 Rozvíjím se pro miminka

Celková návštěvnost těchto akcí – 710 osob.

 Rozvíjím se pro batolata
 Znakujeme zpěvem a hrou
 Pohybovky se zvířátky
Aktivity pro rodiče s dětmi
 Zpívánky
 Výtvarka pro rodiče s dětmi
 Hýbánky
 Cvičeníčko pro rodiče s dětmi
Kroužky pro děti
 Tanečky
 Jogohrátky
Narozeninové oslavy
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Příměstské tábory v Kralupech n/V

MINIGALERIE

Celkem
4 040
-5
7 786
0
7
36
8
11 872
Celkem
8 489
116
2 971
1
11 577
-295
-295

Název ukazatele
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
AKTIVA CELKEM

Stav k 1. dni účetního období
55
2 491
2 546

Stav k poslednímu dni účetního období
129
6 698
6 827

Název ukazatele
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

Stav k 1. dni účetního období
493
2 053
2 546

Stav k poslednímu dni účetního období
258
6 569
6 827

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Centrum D8 o.p.s k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“ /odpovědný auditor Ing. Kamila Neradová, 22HLAV s.r.o., 24. 6. 2020/
Nezávislý výrok auditora v plném znění dostupný na www.centrumd8.cz/vyrocni-zpravy

(v tisících Kč)

A K T I VA

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k 4. 6. 2020 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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ROZVAHA K 31. 12. 2019

N Á K L A DY
V Ý N O SY

Název ukazatele
Provozní dotace celkem
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM
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(v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019

Název ukazatele
Spotřebované nákupy celkem
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a oprav. položek
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
NÁKLADY CELKEM

www.centrumd8.cz
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