


Vážení přátelé, příznivci a sponzoři, 

jako kaţdý rok poskytujeme veřejnosti, klientům i sponzorům přehled o 
naší činnosti v uplynulém roce a o prostředcích, se kterými jsme 
hospodařili. 

Rok 2009 byl poznamenán nastupující krizí, přesto se nám podařilo 
uskutečnit naše záměry a zrealizovat plánované projekty v plné šíři. 

Děkujeme našim pracovníkům i spolupracovníkům za dobrou práci 
a všem, kteří naše sluţby vyuţívají a potřebují, za zájem i podporu. 

 

Sdruţení Občanská inspirace bylo zaloţeno v roce 1998. Od roku 
2002 provozuje kromě komunitního centra na Praze 14 na Černém 
Mostě  
i rodinné a komunitní Centrum inspirace a tvořivosti v Praze 6 – 
Bubenči. 

Sdruţení realizovalo v roce 2009 tyto projekty a programy: 

 Bezplatná sociálně právní poradna pro občany v obtíţných 
ţivotních situacích v Kučerově ulici 14 na Černém Mostě a 
Šlikově ulici 47 v Břevnově 

 Rodina – integrační program aktivit pro rodiče s malými dětmi 
v Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči a Klubu inspirace na 
Černém Mostě 

 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 v Bubenči, ekovýchovný program pro děti ze 
sídliště Černý Most, jarní a podzimní Ekoden na ČM, projekt 
Ekoléto, Ekodny na ZŠ, filmové workshopy Otesánek 

 Minigalerie Inspirace Černý Most – prodej výrobků 
handicapovaných lidí z chráněných dílen, pořádání výstav, 
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.  

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

V roce 2009 jsme poskytli sluţby 683 klientům. Z toho na osobní 
konzultaci přišlo 597 klientů. Odbornou pomoc jsme dále poskytli 89 
klientům, kteří zaslali dotaz e-mailem. 

Dále cca 250 dotazů vyřídily kontaktní pracovnice telefonicky. 

Tabulkový přehled ze statistiky sociální služby : 

A/ e-mailová služba  

Typ dotazů množství v % 

pracovní právo  16% 

bytové právo 8% 

mezilidské vztahy a rodinné právo 26% 

právo sociálního zabezpečení 11% 

státní správa 6% 

majetkoprávní vztahy 19% 

občanské soudní řízení, exekuce 12% 

trestní právo 2% 
 

B/ poradna Břevnov 
 

C/ poradna Černý Most 

Typ dotazu množství v % 

pracovní právo 6% 

bytové právo 10% 

mezilidské vztahy a rodinné právo 30% 

právo sociálního zabezpečení 3% 

státní správa 4% 

majetkoprávní vztahy 24% 

občanské soudní řízení, exekuce 19% 

trestní právo 4% 

 
Nejčastějšími klienty poradny jsou občané středního věku, převáţně 

ţeny s  partnerskými a pracovně právními problémy, dále mladší 
občané s  existenčními problémy (exekuce), nezaměstnaní a senioři 
s problémy s bydlením. 

Naše poradny v rámci své činnosti také  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. 

Bezplatné sociálně právní poradenství pro občany zajišťovalo 
sdruţení v roce 2009 díky finanční podpoře MHMP,  MPSV ČR a MČ 

Praha 14. 

Typ dotazu množství v % 

pracovní právo 5% 

bytové právo 15% 

mezilidské vztahy a rodinné právo 19% 

právo sociálního zabezpečení 7% 

státní správa 2% 

majetkoprávní vztahy 30% 

občanské soudní řízení, exekuce 19% 

trestní právo 3% 



Program Rodina 2009 

Cílem všech našich prorodinných programů je aktivní podpora 
rodičovských kompetencí, vytváření zázemí pro vrstevnické skupiny, 
inspirační pedagogická a osvětová činnost pro rodiče malých dětí. 

Výrazným prvkem práce s rodinami je také  vytváření mikrosítě 
vzájemné pomoci a výměny zkušeností. 

Rozsah programů obou Center je široký a zahrnuje řadu 
interaktivních programů pro rodiče s dětmi. Obsahem našich aktivit 
jsou různé formy her s optimálním přísunem rozvíjejících podnětů 
přiměřených věku dětí. 

Ve společných rodinných programech se zaměřujeme na základní 
hodnoty pro ţivot dětí a rodin a  předáváme uţitečné dovednosti 
rodičům vychovávajícím své potomky. 

Veškeré programy do 3 let věku dítěte jsou vţdy s doprovodem 
rodiče nebo prarodiče. 

Těchto programů je převaha (kapacita -150 dětí a 150 rodičů týdně 
– Bubeneč, cca 100 dětí s rodiči Černý Most). 

Na Černém Mostě působíme v místě, kde dochází k velké kumulaci 
sociálně slabších mladých rodin s dětmi, navíc zde nedostačuje 
kapacita předškolních zařízení.Výchova k rodičovství, kterou v našich 
programech praktikujeme, je v těchto souvislostech velmi významná. 

Část aktivit na ČM je zaměřena na děti, které nechodí nebo se 
chystají do školky a naše programy jim i rodičům pomáhají zvládat 
přechod z domácího prostředí do předškolního zařízení. Jedno aţ 
dvouhodinové programy zahrnují rozvíjející dovednosti potřebné pro 
úspěšný nástup do MŠ. 

S nárůstem logopedických vad u dětí je výraznou součástí projektu  
logopedická podpora. Jedná se o individuální pravidelné konzultace, 
které dětem různého věku pomáhají zlepšit výslovnost a mluvený 
projev. Rodiče se zde dozví, co a jak cvičit s dítětem doma. 

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

Projekt zahrnuje i jednorázové programy pro rodiče s dětmi - 
výtvarné dílny, dny otevřených dveří, ekovýchovné venkovní akce, 
velikonoční dílny a vánoční oslavy, zahradní slavnost. 

Spolupráce s MŠ Charlese de Gaulla 18, Praha 6 – Bubeneč 

Nedílnou součástí našich prorodinných projektů je spolupráce s MŠ 
Charlese de Gaulla. Děti z MŠ se účastní našeho ekovýchovného 
krouţku Kouzla přírody, pro školku zajišťujeme krouţek keramiky, 
výtvarné a pohybové výchovy. Rodičům dětí odlehčujeme 
zabezpečením převodu jejich potomků na vybrané programy, takţe 
nemusí s dětmi přejíţdět do jiných zařízení. 

V rámci sociálního programu vyhlášeného Městskou částí Praha 6 
- Veřejná služba jsme připravili s předškolními  dětmi vlastnoručně 
vyrobené vánoční dárky, které jsme v předvánočním čase předali 
sociálnímu oddělení Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově 
ulici. Jednalo se o keramický betlém, jehoţ prvky mohli klienti domova 
dále vyuţít v rámci ergoterapie a malé drobné dárky pro obyvatele 
domova. Pro klienty Léčebny dlouhodobě nemocných v Chitussiho ulici 
jsme připravili pod okny nemocnice podívanou na lampiónový průvod 
dětí a rodičů. 



 

Minigalerie Inspirace  

Minigalerie Inspirace na Černém Mostě seznamuje veřejnost s prací 
lidí s postiţením formou  prodejních výstav výtvarných a řemeslných 
výrobků z chráněných dílen a terapeutických pracovišť.  
Protoţe disponujeme jen omezeným prostorem, zaměřujeme se na 
sortiment hraček pro děti, textilní výrobky a doplňky pro děti do školy a 
školky, které nabízíme celoročně. 

Tradičně pořádáme Vánoční prodejní výstavu výrobků lidí 
s postiţením, v roce 2009 byla od 4. – 22. 12. 

14. prosince jsme se zúčastnili akce pořádané MČ Praha 14 – 
Vánoce ve stanu s neziskovkami a 6. dubna obdobné akce – 
Velikonoce ve stanu. 

Klub inspirace na Černém Mostě  

V roce 2009 probíhaly krouţky, kurzy a programy pět dní v týdnu po 
celý školní rok. Tematicky zaměřené odpolední programy např. 
výtvarné a hudební krouţky,  jsou navštěvovány hlavně mladšími 
školními dětmi. 

Změnou ve vybavení a uspořádání prostor Klubu inspirace na 
Černém Mostě vznikla učebna pro starší děti, kde probíhala výuka hry 
na klávesy a hudební teorie pro děti, angličtina, šachový krouţek pro 
děti, výtvarná dílna a  nízkoprahový program Klub inspirace, který byl 
podpořen z programu prevence MHMP. 

Cílem tohoto  projektu byl program nízkoprahového klubu se 
základními prvky primární prevence a  výchovným  cílem předejít 
problémům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich 
negativní dopad, včetně dalšího šíření mezi dětmi. 

Jednalo se zejména o nespecifickou primární prevenci, která 
představuje základ celého systému prevence. Konkrétně jde o aktivity 
preventivně působící proti sociálnímu vyloučení, přispívající zvládání 
obtíţných ţivotních situací, preventivně zaměřené proti násilí a šikaně. 

V rámci nízkoprahového klubu byly uplatněny didaktické hry, aktivity 
na podporu sociálního cítění a odpovědnosti, komunikační a 
kooperativní hry.  

Klub Inspirace byl zdarma.Vzhledem ke koncepci projektu a 
v souladu s poţadavky na nízkoprahovost sluţby jsme klub ponechali 
zcela otevřený sídlištním dětem. Na programy chodilo 10 – 15 dětí, 
věková kategorie 8 – 12 let. 

 

 

 



Program Ekoinspirace 
Ekovýchovně zaměřený program probíhal v roce 2009 na obou 

pobočkách sdruţení. 

Děti školního věku se zúčastnily projektu Otesánek zpytuje 
svědomí podpořený MHMP. Během tří celovíkendových workshopů 
děti ztvárnily vlastní pohled na konzumní ţivotní styl pomocí různých 
animačních technik pod vedením výtvarníků z VŠUP. Dne 22. 6. 2009 
se konala premiéra výsledných krátkých animovaných filmů v kině Mat. 
DVD s dětskými filmy sdruţení stále distribuuje zájemcům. 

Pravidelný ekovýchovný program Ekokroužek pro předškoláky – 
Kouzla přírody probíhal v Centru inspirace a tvořivosti kaţdé pondělí. 
Navštěvovaly jej zejména děti z MŠ Charlese de Gaulla. 

V roce 2009 úspěšně pokračoval projekt Ekodny pro ZŠ. Program 
si objednalo šest základních škol, akce se celkem zúčastnilo 1650 dětí. 
Na základě zkušeností byla vytvořena nová metodika pro dva způsoby 
realizace akce, z nichţ si škola můţe vybrat. Projekt díky podpoře 
MHMP pokračuje i v roce 2010. 

Akce Ekoden na Černém Mostě, kterou sdruţení pořádá jiţ od 
roku 1999, proběhla 23. května a 10. října. Jarní Ekoden proběhl za 
podpory MČ Praha 14 a MHMP a jeho heslem bylo „Ať ţije les!“ 
s hosty Lesy hl. m. Prahy a Výzkumným ústavem lesního hospodářství 
a myslivosti. Na podzimním Ekodnu s názvem Tajemství tříděného 
odpadu se prezentovalo sdruţení Bona a Ekokom s programem Tonda 
obal. 

Poslední týden v srpnu 24.-28.8. proběhl příměstský tábor Ekoléto. 
Díky navázané spolupráci s Lesy hl.m. Prahy proběhly dva dny 
v zookoutku v Chuchli, dále děti navštívily Ekotechnické muzeum 
Bubeneč a praţské ostrovy. Poslední den byl věnován rybářství se 
soutěţí o věcné ceny. 

Dne 3.6. byl prezentován ekovýchovný program na Ekofestivalu, 
který pořádá Zelený kruh na Náměstí Míru v Praze. Nabídka pro 
základní školy byla představena 12.11. na Pražské konferenci EVVO. 

 

 

 

 



Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2009 

Leden 

 24.1.- 25.1. dětské filmové workshopy animovaného filmu 
Otesánek 

 zápisy na programy a krouţky - Klub inspirace a Centrum 
inspirace a tvořivosti 

Únor 

 7.2.- 8.2. dětské filmové workshopy animovaného filmu 
Otesánek 

 valná hromada sdruţení 23.2.2009 
Březen 

 velikonoční dílny, Klub inspirace a  Centrum inspirace a 
tvořivosti 

Duben 

 5.4. Velikonoční dílna pro dospělé – Černý Most 

 6.4. Velikonoční stan pro neziskovky Praha 14  

 15.4. - 16.4. brigáda s dobrovolníky ČEZ – úpravy exteriéru  
MŠ Charlese de Gaulla 

 21.4., 22.4.,23.4., 24.4. – Ekodny na ZŠ  
Květen 

 13.5. Brána volného času dokořán – prezentace činnosti OI  
a Centra inspirace na akci Městské části Prahy 6 

 19. 5. a 21.5. Píďalky jdou do Stromovky – realizace dvou 
ekovýchovných programů pro předškoláky 

 23. 5. Jarní Ekoden na Černém Mostě  

 21.5., 22.5., 26.5. – Ekodny na ZŠ 

 28. 5. Dopravní den dětí – Klub inspirace   
Červen 

 15.6. šachový turnaj, Klub inspirace  

 18.6. Těšíme se na léto, program pro nejmenší – Klub inspirace  

 18.6. Zahradní slavnost v Centru inspirace a Knoflíková pouť 

 22.6. Premiéra animovaného filmu Otesánek v kině MAT 

 23.6. přehrávka hudebních krouţků, Klub inspirace 

 23.6. Ekoden na ZŠ 
Červenec 

 adaptační práce v obou centrech 

 programová příprava aktivit a programů na školní rok 2009/10  
Srpen 

 24. – 28.8. Ekoléto 2008 – příměstský tábor 

Září 

 2.9. Den otevřených dveří v Klubu inspirace 

 19.9. valná hromada sdruţení – schválení strategického plánu 
organizace 

 16.9. Týden zdravé šestky – Den otevřených dveří v Centru 
inspirace a tvořivosti 

Říjen 

 10.10. Podzimní Ekoden 

 22.10. – 24.10. Podzimní burza na Černém Mostě  

 adaptace prostor sociálně právní poradny ve Šlikově ulici  

 prezentace animovaného filmu Otesánek na 35. MFF  
o ţivotním prostředí, přírodním a kulturním dědictví v Českém 
Krumlově 

Listopad 

 podzimní programy v Centru inspirace – Podzimní pohádka, 
Jeţeček a strašidýlka, Výroba lampionů, Hrajeme si se světýlky 

 11.11. Slavnost světýlek – lampionový průvod – realizace 
veřejně prospěšné aktivity ve prospěch LDN Chitussiho 

 výroba adventních věnců – obě centra 

 29.11. Předvánoční  dílny na Černém Mostě  
Prosinec 

 výroba a předání dárků pro Domov seniorů Elišky Purkyňové 

 4.12. – 22.12. - Vánoční výstava z chráněných dílen na Černém 
Mostě 

 14.12. účast na akci Vánoce ve stanu  na Praze 14 

 17.12. výtvarná dílna pro děti Klub inspirace 

 18.12. valná hromada sdruţení 

 21.12. – 22.12. vánoční besídky pro děti – Klub inspirace  

 14.12. – 22.12. předvánoční programy v Centru inspirace 
Mikulášské vyrábění, Hrátky s čertíkem, Tancujeme s čertíky, 
výtvarná dílna vánočních ozdob,  
Dílny českých obyčejů – sv. Lucie, Andělská dílna,  
Píšeme Jeţíškovi, Učíme se koledy. 



Tým sdružení 

V roce 2009 tvořily základní pracovní tým a pracovaly na 
projektech sdružení: 
PhDr. Helena Vostradovská, PhDr. Dana Oujezdská,  
Mgr. Milena Nykodýmová - Řepíková , PhDr. Tereza Vošahlíková,  
Mgr. Diana Ondrušová, Pavla Bělohoubková, Zuzana Zelinková 

Ekonomické vedení projektů a účetnictví organizace: 
Ing. Pavlína Novotná 

Grafika Občanské inspirace: 
Tereza Vostradovská 

Správa webu: 
Mgr. Alek Lačev 

Právní poradna: 
Mgr. Milena Nykodýmová – Řepíková  
JUDr. Julie Janatová, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Jitka Tůmová 

Lektoři a další spolupracovníci sdružení: 
Ing. Milan Březovský, Lada Machačová, Jana Večerková, 
Ing. Pavla Kantnerová, Zuzana Kratochvílová, Eva Staňková,  
Barbora Vostradovská, Alena Řehulová, David Zelinka,  
Katka Knotková, Stanislava Šťastná 

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 2009  26 řádných členů a 360 volných členů – 
spolupracovníků a účastníků aktivit sdruţení. 
Valná hromada sdruţení se konala: 23.2.,19.9.(schválení strategického 
plánu) a 18.12. Všechny valné hromady byly usnášeníschopné. 

Za podporu v roce 2009 děkujeme: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Magistrátu Hlavního města Prahy 
Městské části Praha 14 
Městské části Praha 6 

Zvláštní poděkování za finanční podporu: 
Christian Mandaus 
Fórum dárců 

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

 

 

 

 



Finanční zpráva za rok 2009 

Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2009: 
     

účet  

 

počáteční stav 
k 1.1.2009 

konečný stav 
k 31.12.2009 

028  Drobný dlouhodobý majetek 383 465 383 465 

088  
Oprávky k drobnému dlouh. 
majetku 

-383 465 -383 465 

132  Zboţí na skladě 10 273 10 006 

211  Pokladna 4 272 2 947 

221  Hlavni účet u KB 182 213 316 810 

221  Vedlejší účet u RFB 503 246 370 263 326 

221  Vedlejší účet u RFB 504 23 604 22 704 

321  Dodavatelé 897 -12 500 

314  Zaplacené zálohy 30 208 27 192 

331  Zaměstnanci -86 917 -88 729 

336  Sociální pojištění  -34 154 -28 791 

336  Zdravotní pojištění -14 042 -4 068 

342  Daň zálohová -1 650 -8 804 

342  Daň sráţková -5 356 -287 

379  Jiné závazky -1 478 -1 240 

381  Náklady příštích období 4 653 8 004 

389  Dohadné účty pasivní -34 928 -28 572 

901  Vlastní jmění -922 680 -223 964 

931  
Výsledek hospodaření ve schv. 
řízení 

865 672 0 

959  Ekoprojekty -100 000 -100 000 

     
  Kontrolní číslo: hospodaření  154 034 

                               

  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 po splatnosti.   

 



 

Přehled o peněžních výdajích a příjmech za rok 2009 

    

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 37 114 35 258 1 856 
Odborná literatura 14 461 13 738 723 
Čisticí a hyg.potřeby 6 338 6 021 317 
Učební pomůcky, výtvarné p. 105 721 105 721 0 
Ostatní spotřebovaný 
materiál 47 194 44 834 2 360 
Drobný majetek 49 117 46 661 2 456 

Materiál celkem : 259 945 252 234 7 711 

    
Spotřeba el. energie 28 802 27 362 1 440 
Spotřeba vody a plynu v MŠ 18 882 17 938 944 
Voda, teplo Černý Most 16 691 15 856 835 

Voda, teplo, energie celkem  64 375 61 156 3 219 

    
Výrobky handicapovaných 13 127 13 127 0 
Automat na horké nápoje 3 059 3 059 0 

Prodané zboží celkem : 16 186 16 186 0 

    
Opravy a udrţování 4 879 4 635 244 

Opravy a udržování celkem  4 879 4 635 244 

    
Náklady na reprezentaci 15 715 14 929 786 

Náklady na reprezentaci 
celkem : 15 715 14 929 786 

 

 
Ostatní sluţby 77 209 73 349 3 860 
Telefonní poplatky a internet 74 651 70 918 3 733 
Poštovné 1 490 1 416 75 
Právní a účetní sluţby 152 976 50 976 102 000 
Učitelé, lektoři 67 400 67 400 0 
Nájemné 63 484 60 310 3 174 
Vzdělávání 14 000 13 300 700 
Odborné sluţby 18 392 17 472 920 

Ostatní služby celkem : 469 602 355 141 114 461 

    
Hrubé mzdy - pracovní poměr 793 101 773 101 20 000 
Dohody o provedení práce 273 290 273 290 0 
Dohody o pracovní činnosti 297 770 297 770 0 
Odvody na zdravotní a sociální 
pojištění 354 361 347 561 6 800 
Proplacené neschopenky 208 208 0 
Zákonné pojištění Kooperativa 4 551 4 467 84 

Mzdové náklady celkem : 1 723 281 1 696 397 26 884 

    
Bankovní poplatky 5 556 5 278 278 
Ostatní poplatky 576 547 29 

Ostatní poplatky celkem : 6 132 5 825 307 

    

Náklady roku 2009 celkem: 2 560 115 2 406 503 153 612 

Vyjádřeno v procentech: 100% 94% 6% 

    

Výsledek hospodaření :  zisk: 154 034 Kč 

 



 

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
   
Trţby z kurzů pro rodiče a děti 347 065  
Trţby z ostatních kurzů 223 522  
Trţby z ekoaktivit 73 470  

Tržby za služby celkem : 644 057  
   
Trţby za výrobky handicapovaných 20 124  
Trţby z automatu na kávu 2 930  

Tržby za zboží celkem : 23 054  
   
Úroky 868  

Úroky celkem : 868  
   
Dary fyzických osob 2 000  
Dary právnických osob 2 450  

Dary celkem : 4 450  
   
Přijaté členské příspěvky 360 000  

Přijaté členské příspěvky celkem : 360 000  
   
Dotace MPSV - poradna 540 000  
Dotace MPSV - rodina 594 720  
Dotace HMP - poradna 105 000  
Dotace HMP - volný čas 42 000  
Dotace HMP - rodina 150 000  
Dotace HMP - ekoprojekt 100 000  
Dotace HMP - prevence 50 000  
MČ Praha 6 40 000  
MČ Praha  14 60 000  

Dotace celkem : 1 681 720  

   

Příjmy za rok 2009 celkem : 2 714 149 
 

 

 

      Účetní závěrka na rok 2009 

Rozvaha ( bilance)    v tis.Kč 
    

Aktiva: účet stav k 
1.1.2009 

stav k 
31.12.2009 

Drobný dlouhodobý majetek 028 383 383 

Oprávky k drob.dlouh.majetku 088 383 383 

Zboţí na skladě a v prodejnách 132 10 10 

Odběratelé 311 0 0 

Poskytnuté provozní zálohy 314 30 27 

Pokladna 211 4 3 

Bankovní účty 221 452 603 

Náklady příštích období 381 5 8 

Úhrn aktiv   502 651 

    

Pasiva: účet stav k 
1.1.2009 

stav k 
31.12.2009 

Vlastní zdroje:   224 378 

Vlastní jmění 901 923 224 

Účet výsledku hospodaření 963 X 154 

Hosp.výsledek ve schval. řízení 931 -699 X 

Cizí zdroje:   278 273 

Ostatní dlouhodobé závazky 959 100 100 

Dodavatelé 321 -1 13 

Zaměstnanci 331 87 89 

Závazky ze soc. zabezpečení a 
zdr. pojištění 336 48 33 

Ostatní přímé daně 342 7 9 

Jiné závazky 379 1 1 

Dohadné účty pasivní 389 35 29 

Úhrn pasiv:   502 651 

 



 

 Výkaz zisků a ztráty   v tis.Kč 

     

  A. Náklady: činnost činnost   

účet   hlavní hospod. celkem 

  
I. Spotřebované nákupy 
celkem: 341 0 341 

501 Spotřeba materiálu 260 0 260 

502 Spotřeba energie 29 0 29 

503 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 36 0 36 

504 Prodané zboţí 16   16 

  II. Služby celkem: 490 0 490 

511 Opravy a udrţování 5 0 5 

513 Náklady na reprezentaci 16 0 16 

518 Ostatní sluţby 470 0 470 

  III. Osobní náklady celkem: 1 723 0 1 723 

521 Mzdové náklady 1 364 0 1 364 

524 Zákonné sociální pojištění 354 0 354 

527 Zákonné sociální náklady 5 0 5 

  IV. Daně a poplatky celkem: 0 0 0 

  V. Ostatní náklady celkem: 6 0 6 

549 Jiné ostatní náklady 6 0 6 

  Účtová třída 5 celkem: 2 560 0 2 560 

 

 

    v tis.Kč 

  B. Výnosy: činnost činnost   

    hlavní hospod. celkem 

  
I. Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem: 644 23 667 

602 Trţby z prodeje sluţeb 644 0 644 

604 Trţby za prodané zboţí 0 23 23 

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

  III. Aktivace celkem: 0 0 0 

  IV. Ostatní výnosy celkem: 1 0 1 

644 Úroky 1 0 1 

  

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

  VI. Přijaté příspěvky celkem: 364 0 364 

681 
Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními sloţkami 2 0 2 

682 Přijaté příspěvky - dary 2   2 

684 Přijaté členské příspěvky 360   360 

  VII. Provozní dotace celkem: 1 682 0 1 682 

691 Provozní dotace 1 682 0 1 682 

  Účtová třída 6 celkem: 2 714 0 2 714 

     

  
C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 115 39 154 

591 Daň z příjmů 0 0 0 

  
D. Výsledek hospodaření po 
zdanění 115 39 154 

     

     

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

 



Příloha k účetní závěrce občanského sdružení Občanská inspirace k 31. 12. 2009 

 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou 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 2009  
a končící dnem 31. prosince 2009. 

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 
 
Používané 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 
V roce 2009 ţádné 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 31.12.2009 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 31.12.2009 pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
 Občanská inspirace  nemá k 31.12.2009 závazky po lhůtě splatnosti. 
 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního  

a zajišťovacího práva 
 Občanská inspirace  nemá k 31.12.2009 pohledávky a závazky z titulu uplatnění 

zástavního a zajišťovacího práva. 
  2.4.    Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
  Občanská inspirace nemá k 31.12.2009 závazky nesledované v účetnictví  
  a neuvedené v rozvaze. 

3.   Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009 byl 4,2. 
           Dotace: 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí                1 134 720,00 Kč 
- Magistrát hl. m. Prahy                                              447 000,00 Kč 

         - Úřad MČ Praha 6                       40 000,00 Kč 
- Úřad MČ Praha 14                                    60 000,00 Kč 

5.   Dary fyzických osob, právnických osob, nadací a ostatních: 
- pan Christian Mandaus                        2 000,00 Kč 

        - Fórum dárců                                                                                         2 450,00 Kč 
6.   Dlouhodobé závazky: 
        Magistrát hl. m. Prahy – ekologické projekty 2009 – 2010:                100 000,00 Kč 

Sestaveno dne: 19.3. 2010 
Sestavil: Ing. Pavlína Novotná 
              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 
281918473 nebo 774707744 nebo pošlete svůj dotaz e-mailem na 
info@obcanskainspirace.cz. Internetovou poradnu najdete také na 
našich webových stránkách. 

● Hledáte smysluplnou náplň volného času Vašich dětí v Praze 14? 
Volejte 281918473 nebo pište na info@obcanskainspirace.cz 

● Hledáte inspirativní tvořivý program pro nejmenší v Praze 6? 
Volejte 721770462 nebo pište na helena@obcanskainspirace.cz 

● Chtěli byste podpořit vztah Vašich dětí k přírodě? 
Pište na tereza@obcanskainspirace.cz 

● Má Vaše organizace zájem o uspořádání akce pro děti na klíč? 
Volejte 721770462 nebo pište na info@obcanskainspirace.cz 

● Chtěli byste  podpořit některou z našich aktivit věcně či finančně  
nebo dobrovolnou prací? 
Pište na helena@obcanskainspirace.cz nebo volejte 721770462. 
  

© Občanská inspirace 2010 
www.obcanskainspirace.cz 
 


