
  

        

  

 



  

 



Sdružení Občanská inspirace bylo založeno v roce 1998. Kromě 
komunitního centra v Praze 14 na Černém Mostě, provozuje 
i rodinné a komunitní Centrum inspirace a tvořivosti v Praze 6 – 
Bubenči. 

 
V roce 2010 jsme realizovali tyto projekty a programy: 
 
• Bezplatná sociálně právní poradna pro občany 

v obtížných životních situacích v Kučerově ulici 14 na Černém 
Mostě a Šlikově ulici 47 v Břevnově;  

 
•  Rodina – program interaktivních psychosociálních aktivit 

pro rodiče s malými dětmi v Centru inspirace a tvořivosti 
v Bubenči a 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, 
Ekoden pro předškoláky na Praze 6, projekt Ekoléto, Ekodny 
na ZŠ, Ekovýlet; 

 
• Minigalerie Inspirace Černý Most – prodej výrobků 

handicapovaných lidí z chráněných dílen, pořádání výstav, 
popularizace a podpora práce lidí s postižením. 

• 

 
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 sdružení na Černém Mostě, 
Kučerova 14 a v kanceláři v Praze 6 – Břevnově, Šlikova 47, naše 
působnost je celopražská. 
V roce 2010 jsme poskytli služby 792 klientům. Z toho na osobní 
konzultaci přišlo 702 klientů. Odbornou pomoc jsme dále poskytli 90 
klientům, kteří zaslali dotaz e-mailem. 
Dále cca 250 dotazů vyřídily kontaktní pracovnice telefonicky. 
 
Tabulkový přehled ze statistiky sociální služby 2010:  
A/ e-mailová služba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/ poradna Břevnov 

  



 

 

C/ poradna Černý Most 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: V grafickém vyjádření jsou víceúrovňové dotazy klientů členěny i do několika 
kategorií. 
 
Nejčastějšími klienty poradny jsou občané středního věku, převážně 
ženy s partnerskými a pracovně právními problémy, dále mladší 
občané s existenčními problémy (exekuce), nezaměstnaní a senioři 
s problémy s bydlením (převážně na pracovišti Břevnov). 
Naše poradny v rámci své činnosti také posilují růst právní 
zodpovědnosti občanů za své skutky – lidé u nás konzultují různé typy 
smluv před tím, než je podepíší a snaží se lépe porozumět 
sjednávaným smluvním podmínkám. 
Bezplatné sociálně právní poradenství pro občany zajišťovalo sdružení 
v roce 2010 díky finanční podpoře MHMP,  MPSV ČR a MČ Praha 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program Rodina 2010  
 
Cílem našeho programu Inspirace pro rodiny je aktivní podpora 
rodičovských kompetencí, vytváření zázemí pro vrstevnické skupiny, 
inspirační pedagogická a osvětová činnost pro rodiče malých dětí. 
 
Občanská inspirace svojí specifickou orientací na podporu rodičů 
malých dětí vytváří dlouhodobě prostředí, které rodiče aktivně 
zapojuje do společenského života, omezuje sociální izolovanost 
rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. 
Posilujeme roli otců k aktivnímu otcovství, snažíme se o odstraňování 
stereotypů v rodičovských rolích, podporujeme větší slučitelnost 
profesních a rodinných rolí, rodinnou soudržnost a posilujeme 
mezigenerační soužití. 
 
Projekt zahrnuje psychosociální aktivity, interaktivní výchovné 
a metodické programy pro rodiče s malými dětmi (v rámci projektu 
pracují společně skupiny rodičů s dětmi od  6 do 11 měsíců, od 11 
měsíců do cca 20 měsíců,od 1,5 roku do dvou let a rodiče s dětmi od 
dvou do tří let). Interaktivní výchovné aktivity rozvíjejí výchovné 
dovednosti rodičů i schopnosti dětí (komunikační schopnosti, rozvoj 
herních dovedností). Respektujeme přiměřenost a kvalitu podnětů 
vzhledem k vývojové fázi dětí a jejich počtu ve skupině. Podporujeme 
vznik mikrosítě vzájemné pomoci a výměny zkušeností mezi 
skupinami rodičů.  
Součástí projektu byla i logopedická podpora pro děti s chybnou 
výslovností.  
Dále v roce 2010 probíhaly i další programy nízkoprahového 
charakteru: otevřená rodinná herna, rodinná kavárnička, otevřený 
klub rodičů s batolaty, diskuzní klub rodičů, poradna prorodinných 
aktivit, klub rodinných výletníků, poradenský kontakt pro rodinu 
v rizi, jednorázové aktivity v rámci obyčejů Českého roku. 
Všechny výše uvedené aktivity probíhaly v Centru inspirace 
a tvořivosti v Bubenči, kde byl i projekt v roce 2002 zahájen a příštím 
rokem bude slavit své desáté výročí. 
V roce 2010 navštívilo Centrum inspirace a tvořivosti (CIT)v Bubenči 
 8 144 účastníků programu Rodina. Průměrná týdenní návštěvnost 
na obočce v Bubenči v CIT je cca 150 dětí a 150 rodičů.  

  



 
 
V druhém středisku Občanské inspirace - na sídlišti Černý Most 
pracujeme zejména se sociálně slabšími rodinami (cca 100 dětí 
a odičů týdně). Zde jsme v roce 2010 realizovali zejména programy 
určené rodičům s dětmi od 2,5 roku, pokračovali jsme v logopedickém 
programu pro rodiče s dětmi od 3 let a v provozu rodinné herny 
s ogopedickým zaměřením a s nácvikem sociálních dovedností. 
Nedílnou součástí byly tvořivé dílny a svépomocné burzy. 
 

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

V rámci našeho projektu úzce spolupracujeme s MŠ Charlese de 
Gaulla. Děti z MŠ se účastnily ekovýchovného kroužku Kouzla přírody, 
pro školku jsme zajišťovali kroužek keramiky, výtvarné, pohybové 
výchovy a angličtiny hrou. Hojně využíván je také program 
logopedické podpory správného řečového vývoje dětí. Zabezpečením 
převodu dětí na vybrané programy odlehčujeme zaměstnaným 
rodičům. Nemusí s dětmi přejíždět do jiných zařízení. 

 

V roce 2010 jsme se zúčastnili sociálního programu vyhlášeného 
Městskou částí Praha 6 - Veřejná služba.  

Připravili jsme s předškolními dětmi vánoční dárky, které jsme 
v předvánočním čase předali sociálnímu oddělení Domova pro seniory 
Elišky Purkyňové v Šolínově ulici na Praze 6. Podobně jako v minulém 
roce jsme pro klienty Léčebny dlouhodobě nemocných v Chitussiho 
ulici připravili pod okny nemocnice podívanou na lampiónový průvod 
dětí a rodičů. 

 

 

 

 
Minigalerie Inspirace  
 
Minigalerie Inspirace na Černém Mostě seznamuje veřejnost s prací 
lidí s postižením formou prodejních výstav výtvarných a řemeslných 
výrobků z chráněných dílen a terapeutických pracovišť. 
Protože 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 postižením, v roce 2010 se výstava konala od 6. – 22. prosince.  
13. prosince jsme se zúčastnili tradiční akce pořádané MČ Praha 14 – 
Vánoce ve stanu s neziskovkami a 29. března obdobné akce – 
Velikonoce ve stanu. 
 
 
Klub inspirace na Černém Mostě  
 
V roce 2010 probíhaly kroužky, kurzy pro děti pět dní v týdnu po celý 
školní rok.  
Tematicky zaměřené odpolední programy (výtvarné, hudební 
kroužky, kroužek šachů a doučování angličtiny, ekokroužek) byly 
navštěvovány hlavně mladšími školními dětmi. Týdně se těchto 
kroužků a kurzů v průměru účastnilo 60 dětí.  
Kromě toho jsme pořádali pro děti jednorázové akce, např. Dopravní 
den dětí, Velikonoční a Vánoční tvoření, výlety po zajímavých místech 
Černého Mostu, akci Objevujeme hřiště apod. 
 

  



 

Během podzimních prázdnin (27.-29.10.) proběhl Ekovýlet – 
podpořený grantem MHMP. Cílem skupiny 10 dětí bylo Křivoklátské 
Ekocentrum. Děti zde mohly zblízka poznat prostředí, které usiluje 
o udělení statutu národního parku, navázat nová přátelství a užít si 
hry a soutěže, které jim lektoři připravili, nechyběla ani noční 
bojovka u táboráku. 

 

 
Program Ekoinspirace 
 
Ekovýchovně zaměřený program probíhal v roce 2010 na obou 
pobočkách sdružení. 
Pravidelný ekovýchovný program Ekokroužek pro předškoláky – 
Kouzla přírody probíhal v Centru inspirace a tvořivosti každé pondělí.  
Navštěvovaly jej zejména děti z MŠ Charlese de Gaulla. Celý program 
byl zakončen červnovým Ekologickým dnem pro děti z MŠ. Ekodne 
se měli možnost zúčastnit i rodiče s dětmi navštěvujícími naše 
rodinné centrum. 
V roce 2010 úspěšně pokračoval program Ekodny pro ZŠ. Byla 
revidována metodika, přizvány nové hostující organizace, mezi nimi 
Fakulta životního prostředí ČZU a sdružení Devět životů. Program si 
objednalo sedm základních škol, z toho čtyři za dotovanou cenu díky 
podpoře MHMP. Akcí Ekoden se celkem zúčastnilo 1548 dětí.  
Nabídka programu Ekoinspirace pro základní školy byla představena 
11.listopadu na veletrhu ekovýchovných programů při Pražské 
konferenci EVVO. 
Akce Ekoden na Černém Mostě, kterou sdružení pořádá již od roku 
1999, proběhla 24.dubna a 9.října. Jarní Ekoden s tématem Praha 14 
– můj domov proběhl za podpory MČ Praha 14 a MHMP. Byl součástí 
realizace Místní Agendy 21. Vznikly zde mimo jiné první EKOListy 
Prahy 14 – ve spolupráci s redakcí místního měsíčníku Listy Prahy 14. 
Děti si také odnesly zasazená semínka od společnosti Nohel Garden, 
aby zkrášlila místní okna a balkony.Tématem podzimního Ekodne byly 
indiánské dovednosti. Hostem byla společnost Indios, která 
prezentovala indiánský příbytek wigwam. Lákadlem pro kolemjdoucí 
byl bubeník z Drum Circle s řadou bubnů připravených pro společné 
bubnování. 
Poslední týden v srpnu (23.-27.8.) proběhl tradiční příměstský tábor 
Ekoléto. Hostem prvních dvou dnů byl doc. Landa z ČZU, který dětem 
přiblížil geologické souvislosti v Klánovickém lese a na Petříně. Dále 
děti navštívily program Příběh Pražského hradu a na vlastní kůži si 
vyzkoušely, jaké to je být pasákem ovcí. 

 
Kalendář akcí Občanské inspirace v roce 2010  
 
Leden 

• zápisy na programy a kroužky - Klub inspirace a CIT 
• 22.1. přehrávka hudebních kroužků Klubu inspirace Černý Most 

 
Únor 

• ekovycházka pro předškoláky – Zvěř v zimě – CIT   
• ekodoprava pro předškoláky – CIT 

 
Březen 

• Den otevřených dveří v Centru inspirace a tvořivosti 
• velikonoční dílny pro děti i rodiče - Klub inspirace a CIT 
• ekovycházka – Když taje sníh – CIT 
• program Velikonoční zajíček v CIT 
• 29.3. Velikonoční stan pro neziskovky Praha 14  

 
Duben 

• 6 – 12. 4. Jarní burza dětského oblečení Černý Most  
• 20.4. a 23.4. Ekodny na ZŠ 
• 24.4. Jarní Ekoden na Černém Mostě 

 
Květen 

• 2.5. Brána volného času dokořán – prezentace OI na Praze 6 
• 16.5. vystoupení dětí z kroužků ČM - Chvalský zámek 
• 20.5. Dopravní den dětí – Klub inspirace 
• 26.5. brigáda s dobrovolníky ČEZ – práce na zahradě MŠ 
• 25., 26., 27.5. Ekodny na ZŠ 

 
Červen 

• týden propagačních aktivit OI a zápis do Centra inspirace 
• 10.6. Hry ve Stromovce 
• 14.6. Těšíme se na léto – Klub inspirace Černý Most  
• 15.6. Ekoden na ZŠ 
• 17.6. Dopravní den dětí II. – Klub inspirace 
• 21. 6. šachový turnaj - Klub inspirace  
• 24.6. Ekologický den pro předškoláky na zahradě MŠ 

 



• 24.6. Zahradní slavnost v Centru inspirace a tvořivosti 
• Hrajeme si venku – aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi CIT 
 

Červenec 
• adaptační práce v obou centrech 
• programová příprava aktivit a programů na školní rok 2010/11 
 

Srpen 
• 23. - 27.8. Ekoléto 2010 – příměstský tábor 
 

Září 
• zápis a týden propagačních aktivit v CIT 
• 3.9. valná hromada sdružení 
• 13.9. Den otevřených dveří v Klubu inspirace 
• 15.9. Týden zdravé šestky – Den otevřených dveří v CIT 
• 20.9. Ekoden na ZŠ 
 

Říjen 
• Hry v přírodě – inspirativní setkávání pro rodiče s dětmi v CIT 
• Sázení stromů ve staré třešňovce v Divoké Šárce 
• 9.10. Podzimní Ekoden na Černém Mostě 
• 18.10. – 22.10. Podzimní burza na Černém Mostě  
• 27. - 29.10. Ekovýlet na Křivoklát 
 

Listopad 
• 11.11. Slavnost světýlek – lampiónový průvod 
• listopadové tvořivé dílny – výroba strašidel a lampionů v CIT 
• výroba adventních věnců – obě centra 
• 11.11. prezentace programu Ekoinspirace na konferenci EVVO 

 
Prosinec 

• výroba a předání dárků pro Domov seniorů Elišky Purkyňové 
• 9.12. valná hromada sdružení 
• 13.12. účast na akci Vánoce ve stanu na Praze 14 
• 13. 12. – 22.12. - Vánoční výstava z chráněných dílen na ČM 
• 16.12. – 23.12. předvánoční programy v Centru inspirace  
• vystoupení dětí z kroužků v Domově důchodců na ČM 
• 18.12. seminář „Dětská kresba“ 
• 20.12. Vánoční šachový turnaj v Klubu inspirace 

 
Tým sdružení  
 
V roce 2010 pracovaly na projektech sdružení:  
PhDr. Helena Vostradovská, PhDr. Dana Oujezdská, Mgr. Milena 
Řepíková , Kateřina Bavorová, 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 Řepíková, Kateřina Bavorová, JUDr. Julie Janatová,  
Mgr. Daniel Hovorka  

  



Lektoři a další spolupracovníci sdružení:  

Ing. Milan Březovský,  Lada Machačová, Jana Večerková, Ing. Pavla 
Kantnerová, Zuzana Kratochvílová, Eva Staňková, Barbora 
Vostradovská, Mgr. Alena Řehulová, David Zelinka, Ing.arch. Marie 
Přikrylová 

V souladu se stanovami sdružení řídila jeho činnost rada sdružení 
v tomto složení:  
PhDr. Helena Vostradovská, statutární zástupkyně sdružení 
PhDr. Dana Oujezdská, jednatelka sdružení 
Ing. Pavlína Novotná, členka rady sdružení 
PhDr. Tereza Vošahlíková, členka rady sdružení. 
 
Sdružení mělo v roce 2010  26 řádných členů a 304 volných členů – 
spolupracovníků a účastníků aktivit sdružení. Valná hromada sdružení 
se konala: 3.9. 2010 a 9.12.2010. Obě valné hromady byly 
usnášeníschopné.  
 
Za podporu v roce 2010 děkujeme: 
 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Magistrátu Hlavního města Prahy 
Městské části Praha 14 
Městské části Praha 6 
 
Zvláštní poděkování za finanční podporu:  
 
Fórum dárců 
 
Zvláštní poděkování za poskytnutí věcných darů pro děti: 
Nakladatelství Fragment 
Lesy Hl.m. Prahy 
Botanická zahrada Hl.m. Prahy 
Nohel Garden 
Indios 
 
 
 

 

Finanční zpráva za rok 2010 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích za rok 2010 
Náklady 2010 
   

 celkem

z toho dotace 
MPSV na projekt 

Inspirace pro 
rodiny 

Kancelářské potřeby 27 143 2 000 
Odborná literatura 19 532 1 318 
Čisticí a hyg.potřeby 2 656 0 
Učební pomůcky, výtvarné p. 77 137 7 676 
Ostatní spotřebovaný materiál 28 845 1 006 
Materiál celkem : 155 313 12 000 
   
Spotřeba el. energie 33 831 7 132 
Spotřeba vody a plynu v MŠ 22 329 6 648 
Voda, teplo Černý Most 17 534 0 
Voda, teplo, energie celkem : 73 694 13 780 
   
Výrobky handicapovaných 13 920 0 
Automat na horké nápoje 2 625 0 
Prodané zboží celkem : 16 545 0 
   
Opravy a udržování 36 990 0 
Opravy a udržování celkem : 36 990 0 
   
Cestovné 774 0 
Cestovné 774 0 
   
Náklady na reprezentaci 4 420 0 
Náklady na reprezentaci celkem : 4 420 0 
 

  



 

 

 
Ostatní služby 39 596 0
Telefonní poplatky a internet 81 552 20 682
Poštovné 1 188 0
Právní a účetní služby 87 300 10 000
Učitelé, lektoři 86 040 0
Nájemné 68 876 9 300
Vzdělávání 7 990 0
Ostatní služby celkem : 372 542 39 982
   
Bankovní poplatky 6 952 0
Ostatní poplatky 30 0
Ostatní poplatky celkem : 6 982 0
   
Provozní náklady celkem: 667 260 65 762
   
Hrubé mzdy - pracovní poměr 858 361 330 000
Dohody o provedení práce 339 430 10 000
Dohody o pracovní činnosti 240 600 60 000
Odvody na zdravotní a sociální 
pojištění 373 645 132 600
Proplacené neschopenky 0 0
Zákonné pojištění Kooperativa 4 617 1 638
Mzdové náklady celkem : 1 816 653 534 238
   
Náklady roku 2010 celkem: 2 483 913 600 000
   

Výsledek hospodaření:  ztráta 26 374,- Kč 

 

Ztráta je kompenzací zisku z předchozího roku. 

 
 
 
 
Příjmy 2010 členěné podle zdrojů 
  
Tržby z kurzů a jednorázové vstupné 652 384 
Tržby z ostatních aktivit 61 630 
Tržby za služby celkem : 714 014 
  
Tržby za výrobky handicapovaných 15 040 
Tržby z automatu na kávu 6 720 
Tržby za zboží celkem : 21 760 
  
Úroky 415 
Úroky celkem : 415 
  
Dary fyzických osob 3 450 
Dary celkem : 3 450 
  
Přijaté členské příspěvky 304 000 
Přijaté členké příspěvky celkem : 304 000 
  
Dotace MPSV - poradna 439 000 
Dotace MPSV - rodina 600 000 
Dotace HMP - poradna 54 900 
Dotace HMP - volný čas 65 000 
Dotace HMP - rodina 60 000 
Dotace HMP - ekoprojekt 100 000 
MČ Praha 6 30 000 
MČ Praha  14 65 000 
Dotace celkem : 1 413 900 
  

Příjmy za rok 2010 celkem : 2 457 539 

 

  



 
Účetní závěrka za rok 2010 
 
Rozvaha (bilance)  
 

  v tis.Kč 
   

 Aktiva: účet stav k 
1.1.2010 

stav k 
31.12.2010 

Drobný dlouhodobý majetek 028 383 383 
Oprávky k drob.dlouh.majetku 088 383 383 
Zboží na skladě a v prodejnách 132 10 1 
Odběratelé 311 0 0 
Poskytnuté provozní zálohy 314 27 29 
Pokladna 211 3 13 
Bankovní účty  221 603 329
Náklady příštích období 381 8 2 

Úhrn aktiv   651 374 
    

Pasiva: účet stav k 
1.1.2010 

stav k 
31.12.2010 

Vlastní zdroje:   378 352 
Vlastní jmění  901 224 378
Účet výsledku hospodaření    963 X -26
Hosp.výsledek ve schval. řízení    931 154 X
Cizí zdroje:   273  22
Ostatní dlouhodobé závazky 959 100 0 
Dodavatelé 321 13 2 
Zaměstnanci   331 89 0
Závazky ze soc. zabezpečení a 
zdr. pojištění 336 9 -9 
Ostatní přímé daně    342 0 0
Jiné závazky 379 1 0 
Dohadné účty pasivní 389 29 29 
Úhrn pasiv:   651 374 

 

 
 

     
  

   
   

 Výkaz zisků a ztráty 
 

v tis.Kč 
 

  A. Náklady: činnost činnost
účet   hlavní hospod. celkem 

  
I. Spotřebované nákupy 
celkem: 246   0 246

501 Spotřeba materiálu 155 0 155 
502 Spotřeba energie 34 0 34 

503 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 40 0 40 

504 Prodané zboží 17   17 
  II. Služby celkem: 415 0 415 

511 Opravy a udržování 37 0 37 
512 Cestovné 1   1 
513 Náklady na reprezentaci 4 0 4 
518 Ostatní služby 373 0 373 

  III. Osobní náklady celkem: 1 817 0 1 817 
521 Mzdové náklady 1 438 0 1 438 
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: 7 0 7 

549 Jiné ostatní náklady 7 0 7 

  Účtová třída 5 celkem: 2 484 0 2 484 
 

  



 

    
   

v tis.Kč 
  B. Výnosy: činnost činnost
    hlavní  hospod. celkem

  
I. Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem: 736   736 

602 Tržby z prodeje služeb 714 0 714 
604 Tržby za prodané zboží 22 0 22 

  
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: 307 0 307 

681 
Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 0 0 0 

682 Přiaté příspěvky - dary 3   3 
684 Přijaté členské příspěvky     304 304

  VII. Provozní dotace celkem: 1 414 0 1 414 
691 Provozní dotace 1 414 0 1 414 

  Účtová třída 6 celkem: 2 458 0 2 458 
       

  
C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním -26 0 -26 

591 Daň z příjmů    0 0 0

  
D. Výsledek hospodaření po 
zdanění -26   0 -26

     
     

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

 

 Příloha k účetní závěrce 
občanského sdružení Občanská inspirace 

k 31. 12. 2010 
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 2010 
a končící dnem 31. prosince 2010. 

Obecné údaje 
Popis účetní jednotky: 
Účetní jednotka je neziskovou organizací – občanské sdružení, jehož 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 sdružení pracuje ve složení:  
PhDr.Helena Vostradovská, předsedkyně, statutární zástupkyně 
PhDr.Dana Oujezdská, jednatelka, členka rady sdružení 
PhDr.Tereza Vošahlíková, členka rady sdružení 
Ing.Pavlína Novotná, členka rady sdružení 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 
Občanská inspirace nemá žádné zásoby. 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného 

vlastní činností 
    Občanská inspirace nevytvořila žádný 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 2010 žádné změny v postupu účtování a odpisování provedeny nebyly. 
4. Opravné položky k majetku 
Nebyly tvořeny opravné položky k majetku. 
5.  Odpisování 
Občanská inspirace nemá žádný odpisovaný majetek. 
6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 
Průběžně byl v  Občanské inspiraci používán pro přepočet zahraničních měn kurz ČNB 
k aktuálnímu dni. K datu účetní závěrky 31.12. .2010 nemá Občanská inspirace 
žádnou zahraniční měnu. 

  



 
 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1.    Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
     Žádný majetek Občanské inspirace není zatížen zástavním právem. 
2.   Pohledávky a závazky 

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
Občanská inspirace  nemá k 31.12. 2010 pohledávky po lhůtě splatnosti. 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
Občanská inspirace  nemá k 31.12. 2010 závazky po lhůtě splatnosti. 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a 

zajišťovacího práva 
Občanská inspirace  nemá k 31.12. 2010 pohledávky a závazky z titulu uplatnění 

zástavního a zajišťovacího práva. 
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
Občanská inspirace nemá k 31.12.2010 závazky nesledované v účetnictví a 
neuvedené v rozvaze. 
 

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2010 byl 4,1. 
4. Dotace: 

-Ministerstvo práce a sociálních věcí               1 039 000,00 Kč 
-Magistrát hlavního města Prahy                 279 900,00 Kč 
(z toho 100 000,- Kč ekoprojekty jako vypořádání dlouhodobého závazku z roku 
2009) 

        -Úřad MČ Praha 6       30 000,00 Kč 
-Úřad MČ Praha 14                               65 000,00 Kč 

5.     Dary fyzických osob, právnických osob, nadací a ostatních: 
- pan Christian Mandaus                   2 200,00 Kč 

        - Fórum dárců                                                                             1 250,00 Kč 
 
 
Sestaveno dne: 25.3. 2011 
 
Sestavil: Ing. Pavlína Novotná 
              PhDr. Helena Vostradovská 
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