


V roce 2008 oslavila OBČANSKÁ INSPIRACE  
10. narozeniny 

Občanská inspirace je nezisková organizace, která od roku 1998 
podporuje pestrý, tvořivý a šťastný ţivot dětí i dospělých zejména 
v místech svého působení v Praze 14 na Černém Mostě a v Praze 6, 
Bubenči. 

Činnost Občanské inspirace (OI) se datuje od roku 1998, kdy PhDr. 
Helena Vostradovská a PhDr. Dana Oujezdská otevřely první komunitní 
centrum na Černém Mostě. Původním záměrem bylo poskytnout 
pomocnou ruku sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem a jejich 
terapeutům. Ve svépomocně zrekonstruovaných prostorech vznikla 
galerie chráněných dílen a terapeutických pracovišť a sociálně právní 
poradna. Brzy se ukázalo, ţe místním obyvatelům chybí i jiné aktivity, 
především zábavně pojaté vzdělávací a výchovné programy pro školní 
děti, jejichţ důleţitou součástí se stala i ekovýchova. 

O čtyři roky později otevřela Občanská inspirace v budově MŠ 
Charlese de Gaulla Centrum inspirace a tvořivosti, které je stejně jako 
centrum na Černém Mostě koncipováno jako komunitní a rodinné 
zařízení reagující na poptávku místní komunity a specifické potřeby dětí 
a rodičů. Kaţdý všední den zde mohou rodiče s dětmi či samotné děti 
navštěvovat pravidelné hudební, výtvarné, pohybové, jazykové  
a ekovýchovné krouţky. 

Od roku 2001 nabízí Občanská inspirace bezplatnou pomoc lidem, 
kteří se dostali do krizové situace v rodině či s bydlením, řeší 
pracovněprávní nebo majetkoprávní problémy. Kaţdý rok vyuţije sluţeb 
poradny téměř 600 lidí. 

Relativně novou oblastí zájmu OI byly projekty zaměřené na rovné 
šance ţen a muţů. V rámci projektu Inspirace pro rovné šance 
financovaného Evropským sociálním fondem uspořádalo sdruţení 
během let 2006 a 2007 workshopy pro rodiče po mateřské 
a rodičovské dovolené zaměřené na návrat do zaměstnání. 
Ve spolupráci s Ateliérem filmové a televizní grafiky VŠUP vznikl 
animovaný film a z průběhu projektu sborník materiálů z workshopů 
a dotazníkového šetření. 

OI spolupracuje s VŠUP v Praze i nadále - v roce 2008 byl zahájen 
ekovýchovný projekt filmových workshopů pro děti Otesánek. 

 

Sdružení Občanská inspirace v roce 2008 
realizovalo tyto projekty a programy: 

 Bezplatná sociálně právní poradna - pro občany v obtíţných 
ţivotních situacích;  

 Rodina – integrační program aktivit pro rodiče s malými dětmi;  

 Programy volnočasových aktivit pro děti i dospělé –
pravidelné zájmové aktivity a otevřené jednorázové akce 
v Klubu Inspirace na Černém Mostě a v Centru inspirace 
a tvořivosti v Bubenči; 

 Ekoinspirace – zahrnuje alternativní ekovýchovné programy 
pro předškoláky, ekovýchovný program pro děti ze sídliště 
Černý Most, jarní a podzimní Ekoden na ČM, projekt Ekoléto, 
Ekodny na ZŠ, filmové workshopy Otesánek. 

 Minigalerie Inspirace – stálý prodej výrobků 
handicapovaných lidí z chráněných dílen, pořádání výstav a 
prezentací těchto výrobků, popularizace a podpora práce lidí 
s postiţením. 



Sociálně právní poradna pro občany v obtížných 
životních situacích 

Bezplatné sociálně právní poradenství poskytujeme od roku 2001. 
Od roku 2007 v souladu se zákonem 108/2006, § 37 s číslem registrace 
8696274. 

Posláním poradny je poskytování bezplatných poradenských  
sluţeb – věcně správných, relevantních a netendenčních informací 
všem občanům bez rozdílu, kteří se ocitli v tísni a potřebují řešit 
obtíţnou ţivotní situaci, ve které se sociálně a společensky neorientují. 

Poradna je v provozu v kanceláři sdruţení na Černém Mostě, 
Kučerova 14 a v kanceláři v Praze 6 – Břevnově, Šlikova 47, naše 
působnost je však celopraţská. 

Nejčastějšími klienty poradny jsou občané s partnerskými, finančními 
a pracovně právními problémy, dále mladší občané 
s existenčními problémy (exekuce), nezaměstnaní a senioři s problémy 
s bydlením. 

Stále více klientů vyhledává právní pomoc kvůli pracovně právním 
problémům a druhotným projevům nezaměstnanosti (zejména finanční 
tísni, neplacení plateb za bydlení, půjčkám atd.) 

Naše poradny posilují růst právní zodpovědnosti občanů za své 
skutky – lidé u nás konzultují různé typy smluv před tím, neţ je podepíší 
a snaţí se lépe porozumět sjednávaným smluvním podmínkám. 

V roce 2008 přišlo na osobní konzultaci zhruba 580 klientů, přes 400 
dotazů vyřídily kontaktní pracovnice přímo, telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. 

Bezplatné sociálně právní poradenství pro občany zajišťovalo 
sdruţení v roce 2008 díky finanční podpoře MHMP a MPSV ČR. 

 

 

 

Program Rodina 2008 

Rozsah programů v rámci projektu Rodina je velmi široký, zahrnuje 
integrační programy pro rodiče s malými dětmi v obou našich 
centrech, v Bubenči i na Černém Mostě. 

Veškeré programy jsou při společných hrách zaměřeny na 
proţívání radostných okamţiků s dětmi, na společné tvoření a 
vyuţívání volného času. 

V popředí našeho zájmu je kognitivní, motorický a emocionální 
rozvoj dětí, pečujeme o rozvíjení komunikačních dovedností  
a posilování citových vazeb. 

Většina programů do 3 let věku dítěte jsou s doprovodem jednoho 
z rodičů nebo prarodiče. Nedílnou součástí projektu jsou programy 
pro předškoláky. 

Jedná se o podporu a doprovodné programy pro rodiče 
(zvl. maminky), které se zatím nemohou vrátit se práce, neboť pečují  
o domácnost a mladší potomky, přičemţ tříleté děti nemají moţnost 
dostat se do školky pro jejich celopraţskou přeplněnost. 

Nabídku činností rozšiřuje herna - rodiče si zde mohou vzájemně 
pohlídat děti ve vymezeném čase, obsluhu obstarává jeden z rodičů. 

Výrazným doplňkem projektu byly i jednorázové programy pro 
rodiče s dětmi - výtvarné dílny na určité téma, dny otevřených dveří, 
venkovní akce, vánoční oslavy, lampiónový průvod, a logopedická 
podpora dětí s vadami řeči. 

 

 

 

 



Cílem všech našich rodinných programů je aktivní podpora rodičů, 
posilování rodičovských kompetencí, vytváření zázemí pro vrstevnické 
skupiny, inspirační pedagogická a osvětová činnost. Společné řešení 
problémů a předávání zkušeností je tou nejlepší příleţitostí pro 
naplňování rovných šancí. 

Vzhledem k stále narůstající návštěvnosti, lze program hodnotit jako 
velmi úspěšný. V roce 2008 se rodinných programů v Centru inspirace 
a tvořivosti v Bubenči zúčastnilo cca 160 dětí a 160 rodičů týdně, cca 50 
dětí týdně navštěvovalo se svými rodiči Centrum na Černém Mostě. 
Program byl podpořen dotací MHMP, MPSV ČR  
a Městskou částí Prahy 6. 

Minigalerie Inspirace 

Kučerova 14, Černý Most seznamuje veřejnost s prací lidí formou 
stálé prodejní výstavy výtvarných a řemeslných výrobků  
z chráněných dílen a terapeutických pracovišť z celé ČR. Máme jen 
omezený prostor v rámci sdruţení, takţe se zaměřujeme zejména na 
sortiment tradičních hraček pro děti, textilní výrobky a doplňky pro děti 
do školy a školky. Před Vánocemi tradičně pořádáme větší prodejní 
výstavu drobných výrobků lidí s postiţením. 

V roce 2008 jsme vánoční výstavu pořádali od 1. do 20. prosince. 15. 
prosince jsme se zúčastnili tradiční akce pořádané MČ Praha 14 – 
Vánoce ve stanu s neziskovkami. 

Spolupracujeme stabilně s chráněnými dílnami - zejména s Charitou 
Stráţnice, Charitou Uherské Hradiště, chráněnou dílnou sdruţení 
BONA, Integračním centrem Zahrada a dalšími. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub inspirace na Černém Mostě 

V roce 2008 byly s podporou MČ Praha 14 upraveny prostory 
Klubu inspirace tak, aby lépe vyhovovaly aktuálním aktivitám. Vznikla 
prostorná herna se šatnou vybavená dětskými stolky a ţidlemi, 
hračkami a řadou pomůcek pro dopolední kroužky pro nejmenší: 
Sluníčka, Tanečky a Šikulky. Dopolední krouţky pro nejmenší jsou 
podporovány MPSV – Programem Rodina. Smyslem těchto aktivit je 
zejména pomoci rodičům a dětem při přechodu z domácího prostředí 
do předškolního zařízení. Jedno aţ dvouhodinové programy zahrnují 
širokou škálu aktivit rozvíjející dovednosti potřebné pro úspěšný 
nástup do MŠ. 

Tématicky zaměřené odpolední programy pro předškoláky 
Pastelka a Notička jsou více navštěvovány rodiči s dětmi, které jiţ do 
MŠ chodí. 

Další změnou ve vybavení a uspořádání prostor Klubu inspirace na 
Černém Mostě vznikla učebna pro starší děti, kde probíhala výuka 
jazyků pro děti, výtvarný kroužek s keramikou a program 
Ekoinspirace (viz dále). 

Třetí místnost v Klubu inspirace umoţňuje klid a soustředění. Je 
určena jednak hudebním kroužkům flétny a keyboardu, dále 
šachovému kroužku a v neposlední řadě poskytuje soukromí pro 
sociálně právní poradnu. 

Sdruţení zajišťuje také logopedickou poradnu. Jedná se 
o individuální pravidelné konzultace, které dětem různého věku 
pomáhají zlepšit výslovnost a mluvený projev. Rodiče se zde také 
dozví, co a jak cvičit s dítětem doma. 

Šachový krouţek podporovala firma 
ReoAmos. 



Program Ekoinspirace 

V roce 2008 pokračovala dlouhodobá ekovýchovná činnost sdruţení 
podpořená MHMP a MČ Praha 14. Konkrétně byly realizovány tyto jiţ 
tradiční krouţky a akce: 

 pravidelný Ekokroužek pro předškoláky v Centru inspirace  
a tvořivosti; 

 pravidelný Ekokroužek pro předškoláky a mladší školáky, 
Ekoklub pro starší školáky v Klubu inspirace; 

 jarní Ekoden s tématem „Příroda a technika“, hostem byl 
Zajíček na koni, o.p.s. se svými poníky; 

 podzimní Ekoden na  téma „Příroda zpívá, tančí, maluje“, 
hostem byla skupina hudebníků, hrajících na tradiční 
i netradiční hudební nástroje; 

 Ekoléto 2008 – příměstský tábor. 

V roce 2008 byly zahájeny dva nové projekty. 

Projekt Ekodny pro Základní školy podpořený MŠMT byl úspěšně 
realizován na deseti praţských ZŠ. Celkem se projektu přímo zúčastnilo 
2636 dětí, pozvánku ke spolupráci na projektu přijalo 5 organizací 
zabývajících se ekovýchovou. 

Projekt Otesánek zpytuje svědomí byl zahájen v prosinci 2008 
s podporou MHMP. Hlavní fáze – filmové workshopy s dětmi jsou 
realizovány v roce 2009. Tématem dětských animovaných filmů je 
zobrazení vlastních pohledů na konzum a skromnost, spotřebu  
a šetrnost, bezohlednost a zodpovědnost atd. Projektu se zúčastní 12 
dětí, vedení workshopů zajišťují odborníci z VŠUP. 

 

 

Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2008 

leden 
 zápis do krouţků 

únor 
 výtvarná čarodějná dílna - prezentační akce v knihkupectví 

Kanzelsberger k uvedení posledního dílu Harry Potter 
březen 

 Velikonoční dílny, Klub inspirace a  Centrum inspirace 
a tvořivosti 

 účast na komunitním plánování Městské části Prahy 6 
 den otevřených dveří Centra inspirace a tvořivosti ve 

spolupráci s MŠ 
 záštita nad velikonočními trhy výtvarných výrobků dětských 

pacientů FN Motol 
duben 

 17.4. Vermikompostování, Klub inspirace 
 víkendový pobyt dětí 5.třídy Základní školy v Aši v Centru 

inspirace a tvořivosti 
 výlet do Fata Morgany s Ekokrouţkem pro nejmenší 

květen 
 oslavy 10. výročí zaloţení organizace 
 víkendový pobyt Ekokrouţku v Louňovicích pod 

Blaníkem ve spolupráci s MČ Praha 14 
červen 

 7.6. Jarní Ekoden 
 malování na textil (maminky s dětmi) v Klubu inspirace 
 9.6. Dopravní den dětí, Klub inspirace 
 16.6. šachový turnaj, Klub inspirace 
 19.6. Zahradní slavnost v Centru inspirace a tvořivosti 
 23.6. přehrávka hudebních krouţků, Klub inspirace 

červenec 
 rekonstrukce a adaptace prostor Klubu inspirace 
 brigáda na úpravě garáţe MŠ, která nyní slouţí jako 

kočárkárna pro Centrum inspirace a tvořivosti 



srpen 
 25. – 29.8. Ekoléto 2008 – příměstský tábor 

září 
 den otevřených dveří v rámci Týdne zdravé šestky v Centru 

inspirace a tvořivosti 
 8.9. Den otevřených dveří v Klubu inspirace 
 zápis do krouţků 

říjen 
 1.10., 8.10., 15.10., 20.10., 30.10. Ekoden na ZŠ 
 víkendový pobyt Ekokrouţku na farmě Zababeč ve spolupráci  

s MČ Praha 14 
 11.10. Podzimní Ekoden 

listopad 
 7.11., 12.11., 18.11., 19.11., 28.11. Ekoden na ZŠ 
 9.11. Lampionový průvod 
 předvánoční tvořivé dílny  
 prezentace programu Ekoinspirace na Krajské konferenci EVVO 

na Magistrátě Hl.m. Prahy 
prosinec 

 2.12. Ekoden na ZŠ 
 15.12. účast na akci Neziskovky ve stanu na Praze 14 
 vánoční tvořivé dílny v Klubu inspirace 
 vánoční týden v Centru inspirace (vánoční zvyky) 

Tým sdružení 

V roce 2008 tvořili základní pracovní tým a pracovali na projektech 
sdružení: 

PhDr. Helena Vostradovská, PhDr. Dana Oujezdská, PhDr. Tereza 
Vošahlíková, Mgr.Diana Ondrušová, Pavla Bělohoubková, Zuzana 
Zelinková, Stanislava Šťastná 

 
Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace: 
Ing. Pavlína Novotná 

Grafika Občanské inspirace: 
Tereza Vostradovská 

Správa webu: 
Mgr. Alek Lačev 

Právní poradna: 
JUDr. Julie Janatová, Mgr. Daniel Hovorka, AK JUDr. Boţeny 
Micherové, Mgr. Milena Nykodýmová 

Lektoři a další spolupracovníci sdružení: 
Andrea Hlavová, Lada Machačová, Jana Večerková, Pavla 
Kantnerová, Zuzana Bukovinská, Marie Havránková, Zuzana 
Kratochvílová, Petra Faktorová, Klára Zezulová, Markéta Mukschová, 
Dita Kholová, Veronika Vendlová, Eva Staňková, Barbora 
Vostradovská, Iva Havelková, Tomáš Kinzel, Leona Kupčíková, 
Veronika Amchová, Václav Kugler, Václav Nejman, Alena Řehulová, 
Radka Hladíková, Lucie Wachtlová, Jaromíra Horáková, Michala 
Beerová, Alena Hýlová, Martina Kollerová, Táňa Janušová, Věra 
Fraitagová, Vít Novotný, Petr Valkoun, Jakub Doubic, Eliška Nosková, 
Lukáš Novák, Hedvika Šimlová 

V souladu se stanovami sdružení řídila jeho činnost rada 
sdružení v tomto složení: 
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně sdruţení; 
PhDr. Dana Oujezdská, jednatelka sdruţení; 
Ing. Pavlína Novotná, členka rady sdruţení; 
PhDr. Tereza Vošahlíková, členka rady sdruţení. 

Sdruţení mělo v roce 2008 celkem 20 řádných členů a 459 volných 
členů – spolupracovníků a účastníků aktivit sdruţení. Valná hromada 
sdruţení se konala 23.5. a byla usnášení schopná. 



Za podporu v roce 2008 děkujeme: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Evropskému sociálnímu fondu  
Magistrátu Hlavního města Prahy 
Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 
Městské části Praha 14 
Městské části Praha 6 

Zvláštní poděkování za finanční podporu: 
paní Radce Zachové 
ReoAmos, s.r.o. 

Zvláštní poděkování za poskytnutí věcných darů pro děti: 
Microsoft CZ, s.r.o. 
 Nakladatelství EGMONT 
Lesy hl.m. Prahy 
Seven, o.p.s 
.Osram 
Botanická zahrada hl.m. Prahy 
Praţské sluţby, a.s. 

  

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 
 

Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2008: 

účet  

 

počáteční 
stav k 

1.1.2008 

konečný 
stav k 

31.12.2008 

028  Drobný dlouhodobý majetek 383 465 383 465 

088  Oprávky k drob. dlouh. majetku -383 465 -383 465 

132  Zboţí na skladě 17 750 10 273 

211  Pokladna 9 653 4 272 

221  Hlavni účet u KB 140 437 182 213 

221  Vedlejší účet u RFB 503 22 635 246 370 

221  Vedlejší účet u RFB 504 5 899 23 604 

311  Odběratelé 58 000 0 

321  Dodavatelé -9 293 897 

314  Zaplacené zálohy 21 837 30 208 

325  Komisní prodej výrobků -5 999 0 

331  Zaměstnanci -22 507 -86 917 

336  Sociální pojištění  0 -34 154 

336  Zdravotní pojištění 0 -14 042 

342  Daň zálohová -1 876 -1 650 

342  Daň sráţková -1 174 -5 356 

368  Půjčka předsedkyně na předf. proj. -100 000 0 

379  Jiné závazky 0 -1 478 

381  Náklady příštích období 3 993 4 653 

389  Dohadné účty pasivní -82 347 -34 928 

901  Vlastní jmění -922 680 -922 680 

931  Výsledek hospodař. ve schv. řízení 865 672 865 672 

959  Projekt Otesánek - předfinanc. 0 -100 000 
     
  Kontrolní číslo: hospodaření 0 166 957 

     

  Komentář vybraných údajů :   

  Všechny pohledávky byly uhrazeny k 31.1.2009. 
  Všechny závazky byly splaceny ve lhůtě splatnosti do 31.1.2009. 

  
Občanská Inspirace nemá k datu tisku výroční zprávy ţádné 
pohledávky ani závazky za rok 2008 po splatnosti. 

     

 



Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění 
činností podle projektu a náklady na správu organizace. 

 celkem 
projektové 

náklady 
vlastní 
správa 

Kancelářské potřeby 22 733 21 596 1 137 
Odborná literatura 23 823 22 632 1 191 
Čisticí a hyg.potřeby 8 991 8 541 450 
Učební pomůcky, výtvarné p. 84 343 84 343 0 
Ostatní spotřebovaný materiál 101 588 96 509 5 079 
Drobný majetek 4 045 3 843 202 

Materiál celkem : 245 523 237 464 8 059 

    
Spotřeba el. energie 32 339 30 722 1 617 
Spotřeba vody a plynu v MŠ 19 813 18 822 991 
Voda, teplo Černý Most 12 997 12 347 650 

Voda, teplo, energie celkem : 65 149 61 892 3 257 

    
Výrobky handicapovaných 47 898 47 898 0 
Prodané zboţí - automat 6 635 6 635 0 

Prodané zboží celkem : 54 533 54 533 0 

    
Opravy a udrţování 24 867 23 624 1 243 

Opravy a udržování celkem : 24 867 23 624 1 243 

    
Náklady na reprezentaci 21 026 19 975 1 051 

Náklady na reprezentaci celkem  21 026 19 975 1 051 

 

 
Ostatní sluţby 73 167 69 509 3 658  

Telefonní poplatky a internet 82 492 78 367 4 125  

Poštovné 3 791 3 601 190  

Právní a účetní sluţby 179 896 77 896 102 000  

Učitelé, lektoři 63 400 63 400 0  

Nájemné 66 024 62 723 3 301  

Vzdělávání 18 150 17 243 908  

Odborné sluţby 195 000 185 250 9 750  

Ostatní služby celkem : 681 920 557 989 123 931  

     

Hrubé mzdy - pracovní poměr 785 655 785 655 0  

Dohody o provedení práce 403 620 385 370 18 250  

Dohody o pracovní činnosti 251 409 251 409 0  

Odvody na zdravotní a sociální 
pojištění 363 511 363 511 0 

 

Mzdové náklady celkem : 1 804 195 1 785 945 18 250  

     

Bankovní poplatky 5 907 5 612 295  

Pojištění 18 184 17 275 909  

Ostatní poplatky 430 409 22  

Ostatní poplatky celkem : 24 521 23 295 1 226  

     

Náklady roku 2008 celkem: 2 921 734 2 764 716 157 018 

vyjádřeno v procentech: 100% 95% 5% 

     

Výsledek hospodaření 2008 :  zisk: 166 957 Kč 

Výsledek hospodaření je ovlivněn zkreslením, které vzniká nerovnoměrným 
financováním víceletých projektů - v roce 2008 jsme dostali doplatek 
dvouletého projektu Inspirace pro rovné šance z roku 2006-7. 



Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 

Trţby z kurzů pro nejmenší 252 820  

Trţby z kurzů Černý Most 165 600  

Trţby z kurzů v Praze 6 95 450  

Trţby z ekoaktivit 109 210  

Trţby za ostatní sluţby 16 040  

Tržby za služby celkem : 639 120  

   
Trţby za výrobky handicapovaných 60 586  

Trţby z automatu na kávu 11 238  

Tržby za zboží celkem : 71 824  

   
Úroky 1 297  

Úroky celkem : 1 297  

   
Dary fyzických osob 50 000  

Dary právnických osob 12 000  

Dary celkem : 62 000  

   
Přijaté členské příspěvky 459 000  

Přijaté členské příspěvky celkem : 459 000  

   
Dotace MPSV - poradna 400 000  

Dotace MPSV - rodina 424 800  

Dotace HMP - poradna 150 000  

Dotace HMP - volný čas 25 000  

Dotace HMP - rodina 150 000  

MŠMT 191 800  

MČ Praha 6 30 000  

MČ Praha  14 18 000  

Dotace ESF Rovné šance 465 850  

Dotace celkem : 1 855 450  

   

Příjmy za rok 2008 celkem: 3 088 691 

 

 
Účetní závěrka za rok 2008: 

 Rozvaha ( bilance)    v tis.Kč  

     

Aktiva: účet stav k 
1.1.2008 

stav k 
31.12.2008 

Drobný dlouhodobý majetek 028 383 383 

Oprávky k drob.dlouh.majetku 088 383 383 

Zboţí na skladě a v prodejnách 132 18 10 

Odběratelé 311 58 0 

Poskytnuté provozní zálohy 314 22 30 

Pokladna 211 10 4 

Bankovní účty 221 169 452 

Náklady příštích období 381 4 5 

Úhrn aktiv   280 502 

     

Pasiva: účet stav k 
1.1.2008 

stav k 
31.12.2008 

Vlastní zdroje:   57 224 

Vlastní jmění 901 923 923 

Účet výsledku hospodaření 963 X 167 

Hosp.výsledek ve schval. řízení 931 -866 X 

Cizí zdroje:  223 278 

Ostatní dlouhodobé závazky 959 0 100 

Dodavatelé 321 9 -1 

Ostatní závazky 325 6 0 

Zaměstnanci 331 23 87 

Závazky ze soc. zabezpečení a 
zdr. pojištění 336 0 48 

Ostatní přímé daně 342 3 7 

Závazky k účastníkům sdruţení 368 100 0 

Jiné závazky 379 0 1 

Dohadné účty pasivní 389 82 35 

Úhrn pasiv:  280 502 



 

 Výkaz zisků a ztráty   v tis.Kč  

      

  A. Náklady: činnost činnost   

účet   hlavní hospod. celkem 

  
I. Spotřebované nákupy 
celkem: 365 0 365 

501 Spotřeba materiálu 246 0 246 

502 Spotřeba energie 32 0 32 

503 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 33 0 33 

504 Prodané zboţí 55   55 

  II. Služby celkem: 728 0 728 

511 Opravy a udrţování 25 0 25 

513 Náklady na reprezentaci 21 0 21 

518 Ostatní sluţby 682 0 682 

  
III. Osobní náklady 
celkem: 1 804 0 1 804 

521 Mzdové náklady 1 441 0 1 441 

524 Zákonné sociální pojištění 364 0 364 

  
IV. Daně a poplatky 
celkem: 0 0 0 

  
V. Ostatní náklady 
celkem: 24 0 24 

549 Jiné ostatní náklady 24 0 24 

  Účtová třída 5 celkem: 8 086 0 8 467 

Všechny ostatní ( zde neuvedené řádky) rozvahy i výsledovky jsou nulové. 

 

    V tis.Kč 

 

  B. Výnosy: činnost činnost   

    hlavní hospod. celkem 

  
I. Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem: 711 0 711 

602 Trţby z prodeje sluţeb 639 0 639 

604 Trţby za prodané zboţí 72   72 

  
II. Změna stavu vnitroorg. 
zásob celkem: 0 0 0 

  III. Aktivace celkem: 0 0 0 

  IV. Ostatní výnosy celkem: 2 0 6 

644 Úroky 1 0 1 

  

V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem: 0 0 0 

  VI. Přijaté příspěvky celkem: 521 0 521 

681 
Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními sloţkami 50 0 50 

682 Přiaté příspěvky - dary 12   12 

684 Přijaté členské příspěvky 459   459 

  VII. Provozní dotace celkem: 1 855 0 1 855 

691 Provozní dotace 1 855 0 1 855 

  Účtová třída 6 celkem: 3 089 0 3 089 

      

  
C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 167 0 167 

591 Daň z příjmů 0 0 0 

  
D. Výsledek hospodaření po 
zdanění 167 0 167 

 



 

Příloha k účetní závěrce společnosti Občanská inspirace k 31.12.2008 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., 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 tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 
31. prosince 2008. 

Obecné údaje: 

Popis účetní jednotky: 
Účetní jednotka je neziskovou organizací – občanské sdruţení, jehoţ hlavní náplní jsou 
projekty v sociální oblasti v rámci dvou komunitních center 
(v Praze 14 a v Praze 6)  
Název: Občanská inspirace  
Sídlo: 198 00 Praha 9, Kučerova 768 
IČO: 67985149 

Rada sdružení: 
Rada sdruţení pracuje ve sloţení: 
PhDr.Helena Vostradovská, předsedkyně, statutární zástupkyně 
PhDr.Dana Oujezdská, jednatelka, členka rady sdruţení 
PhDr.Tereza Vošahlíková, členka rady sdruţení 
Ing.Pavlína Novotná, členka rady sdruţení 

Pouţívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1. Způsob ocenění majetku 
1.1. Zásoby 
Občanská inspirace nemá ţádné zásoby. 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 
činností 
Občanská inspirace nevytvořila ţádný majetek vlastní činností. 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
Občanská inspirace nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti. 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 
Občanská inspirace nemá přírůstky zvířat. 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
Nebyla stanovována reprodukční pořizovací cena. 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: 
Od roku 2008 jsou prostředky víceletých projektů účtovány přes účet 959 Ostatní 
dlouhodobé závazky 
Jiné změny v postupu účtování a odpisování provedeny nebyly. 
4. Opravné poloţky k majetku 
Nebyly tvořeny opravné poloţky k majetku. 
5.  Odpisování 
Občanská inspirace nemá ţádný odpisovaný majetek. 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 
Průběţně byl v  Občanské inspiraci pouţíván pro přepočet zahraničních měn kurz ČNB 
k aktuálnímu dni. K datu účetní závěrky 31.12.2008 nemá Občanská inspirace ţádnou 
zahraniční měnu. 

 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 

1.    Rozpis hmotného majetku zatíţeného zástavním právem 
Ţádný majetek Občanské inspirace není zatíţen zástavním právem. 
2.   Pohledávky a závazky 
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
Občanská inspirace  nemá k 31.12.2008 pohledávky po lhůtě splatnosti. 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
Občanská inspirace  nemá k 31.12.2008 závazky po lhůtě splatnosti. 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního 
a zajišťovacího práva. 
Občanská inspirace  nemá k 31.12.2008 pohledávky a závazky z titulu uplatnění 
zástavního a zajišťovacího práva. 
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
Občanská inspirace nemá k 31.12.2008 závazky nesledované v účetnictví 
a neuvedené v rozvaze. 

3.     Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008 byl 4,1. 
4.     Dotace: 
-  Ministerstvo práce a sociálních věcí   824 800,00 Kč 
-  ESF +  MPSV - projekt Inspirace pro rovné šance  465 850,00 Kč  
-  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  191 800,00 Kč 
-  Magistrát hlavního města Prahy    325 000,00 Kč 
-  Úřad MČ Praha 6       30 000,00 Kč 
-  Úřad MČ Praha 14       18 000,00 Kč 
5.     Dary fyzických osob, právnických osob, nadací a ostatních: 
- paní Radka Zachová       50 000,00 Kč 
- Amos s.r.o.          7 000,00 Kč 
- Tesco Stores – poukázky v hodnotě       5 000,00 Kč 

6.     Dlouhodobé závazky: 
-  Magistrát hlavního města Prahy  

- projekt Otesánek (2009)    100 000,00 Kč 

Sestaveno dne: 19.2.2009 
Sestavil: Ing. Pavlína Novotná, PhDr. Helena Vostradovská 
Statutární zástupce: PhDr. Helena Vostradovská 



Co Vám může Občanská inspirace nabídnout? 

Dostali jste se do krizové situace (rodinné, pracovní, s bydlením apod.)? 
Pro bezplatné právní poradenství se objednávejte na telefonu 
281 918 473, nebo 776 046 112, nebo pošlete svůj dotaz 
e-mailem na dana@obcanskainspirace.cz. Internetovou poradnu najdete 
také na našich webových stránkách www.obcanskainspirace.cz. 

●  Hledáte smysluplnou náplň volného času Vašich dětí v Praze 14? 
Volejte 281 918 473 nebo pište na tereza@obcanskainspirace.cz 

●  Hledáte inspirativní tvořivý program pro nejmenší v Praze 6? 
Volejte 721 770 462 nebo pište na helena@obcanskainspirace.cz 

●  Chtěli byste podpořit vztah Vašich dětí k přírodě? 
Volejte 774 707 744 nebo pište na tereza@obcanskainspirace.cz 

●  Máte Vy nebo Vaše firma zájem o výrobky z chráněných dílen? 
Volejte 776 046 112 nebo pište na dana@obcanskainspirace.cz 

●  Má Vaše organizace zájem o uspořádání akce pro děti na klíč? 
Volejte 774 707 744 nebo pište na info@obcanskainspirace.cz  

●  Chtěli byste podpořit některou z našich aktivit věcně či finančně 
nebo dobrovolnou prací? 
Volejte 721 770 462 nebo pište na helena@obcanskainspirace.cz 

mailto:helena@obcanskainspirace.cz

