Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
středisko křesťanské a sociální pomoci

Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013;
IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně (dále jen PDCB) zahájila svou činnost v roce 2013
pod názvem:

ZÁBRADLÍ, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ A SOCIÁLNÍ POMOCI
ÚVOD
Činnost Zábradlí, střediska křesťanské a sociální pomoci (dále jen středisko) směřuje vždy
ke konkrétním lidem v jejich konkrétních životních situacích.
Podporu a/nebo pomoc poskytujeme na základě žádosti těm lidem, kteří si ji vyžádali sami
nebo na naši nabídku reagovali pozitivně, a zároveň na řešení své nepříznivé životní situace chtějí
aktivně spolupracovat. Podporujeme osobní angažovanost a participaci každého člověka na řešení
svých problémů, ale zároveň zohledňujeme jeho fyzické, duševní, duchovní i materiální schopnosti
a možnosti. Podporu a/nebo pomoc poskytujeme bez ohledu na příslušnost k víře, náboženství
a kultuře, bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní
menšině.
V souvislosti s posláním a rolí Kristovy církve ve společnosti si uvědomujeme, že nemůžeme
být lhostejní k životu našich spoluobčanů, kteří se z rozličných důvodů ocitnou ve složité a nelehké
životní situaci.
Prioritou naší služby je občanská pomoc, spolupráce a podpora, která je postavena
na naslouchání a porozumění člověku v jeho těžkostech, probuzením k touze po lepším
a pravdivějším životě a neustálé povzbuzování k tomu svůj život změnit a nevzdat to. Těchto zásad
se držíme po celou dobu existence střediska.
Těchto zásad jsme se ve svých aktivitách řídili i po celý rok 2018.
Středisko funguje na základě činnosti dobrovolníků. Všechny aktivity, včetně aktivit
vyžadujících finanční zastřešení, jsou konány pouze a jen dobrovolnicky a z dobrovolných příspěvků.
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Všichni ve Středisku vykonávají svou činnost bez nároku na honorář, ve svém volném čase
a na základě svého dobrovolného rozhodnutí.
Někteří z dobrovolníků působí ve službě pravidelně a dlouhodobě, někteří nárazově dle
aktuálních potřeb lidí, kteří se na nás obrátí a také dle vlastních časových možností.

POPIS ČINNOSTÍ
Dobrovolníci střediska působí mezi těmito lidmi (tj. cílové skupiny střediska):
1) senioři (s cílem zamezit úplné sociální izolaci)
2) děti ze sociálně slabých rodin (s cílem nabídnout dětem smysluplně a hodnotně strávený volný čas
a s cílem budovat pro ně nízkoprahové zázemí)
3) osoby bez domova, lidé v hmotné nouzi, lidé z ubytoven, lidé sociálně vyloučení nebo ohrožení
sociálním vyloučením
4) lidé v nouzi duševní, osobní, rodinné, vztahové aj.
Dobrovolníci poskytují tyto služby a pomáhají výše uvedeným lidem v těchto oblastech:
ad 1) trávení volného času, společné aktivity, pomoc v nákupech, při vyřizování úředních záležitostí,
vycházky a návštěvy v domácnostech
ad 2) trávení volného času, společné aktivity, doučování v jejich domácnosti, zážitkové výchovné
a vzdělávací akce, volnočasová klubová činnost v rámci sboru Církve bratrské v Kladně, některým
z těchto dětí se podařilo zajistit ze sponzorských financí účast na dětském letním táboře pořádaném
Církví bratrskou v Kladně
ad 3) terénní práce, ošacení a jiné materiální dary, pomoc v dluhové situaci, pomoc při stěhování
a jiné konkrétní služby dle zakázky a domluvy
ad 4) rozhovory motivační, krizové intervence (osobní i telefonické), nabídky pastoračních rozhovorů
a modliteb, pomoc při hledání východiska z těžké životní situace, pomoc s hledáním ubytování,
zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, s poskytovateli sociálních služeb, pomoc
s vyřizováním osobních dokladů, doprovody na instituce apod.
- pomoc s psaním žádostí o nadační příspěvky pro matky samoživitelky, zajišťování programu
pro děti, trávení volného času s dětmi, konzultace a osobní i telefonická pomoc rodičům
- spoluúčast dobrovolníka v době krátkodobé krize – v těchto případech je velmi důležité aktivní
naslouchání dobrovolníka, jedná se o krátkodobou pomoc cca měsíc, kdy poté, co se dobrovolník
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k člověku připojí a pomůže mu „nést“ jeho problém je tento člověk schopen částečně nebo zcela
dořešit svoji situaci sám. Zde je možné nabídnout i pastorační pomoc a pastorační rozhovor.

MATERIÁLNÍ POMOC
V roce 2018 postupně docházelo k útlumu materiální pomoci, a to z důvodu havarijního stavu
místnosti, ve které byla tato pomoc doposud realizována. Jakým způsobem se tato oblast naší činnosti
bude vyvíjet dále bude předmětem debat v následujícím roce.
Jinak materiální pomoc stále (i když v menší míře) probíhala na základě těchto zásad:
a) zdarma
b) adresně, tj. konkrétním vytipovaným rodinám, zejm. věci vyšší hodnoty nebo věci v hezkém stavu
byly předány lidem pro středisko dlouhodobě známým nebo doporučeným od jiných organizací.
Adresnost je umožněna právě i díky této úzké spolupráce s dalšími organizacemi, např. Člověk v tísni
(viz níže – kapitola Spolupracující organizace).
c) dle psaných pravidel - předání věcí do „správných rukou“.

NEBÝT OTROKEM DLUHŮ
V červenci 2018 byla Pobočce Diakonie Církve bratrské v Kladně udělena Ministerstvem
spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení pod identifikačním
číslem AO-031-2018.
Středisko se věnuje otázce podpory a/nebo pomoci v situaci, kdy je člověk zadlužen,
v navazující službě směřující k jeho oddlužení a dále preventivní oblasti, a to rozvoji finanční
gramotnosti. Cílem této služby je pomoci lidem v krizové situaci, nabídnout východisko, snížit počet
zadlužených osob a zamezit tak s tím souvisejícímu rozpadu jejich osobních vtahů a rodin. Tato
pomoc není omezena regionálně.
V rámci této služby provádíme analýzu konkrétní finanční situace, tvoříme plány k oddlužení
daných osob, pomáháme při schvalování splátkových kalendářů, v komunikaci s věřiteli a exekutory,
doprovody při jednání s institucemi.
V rámci této služby také dochází k setkávání s člověkem více než jednou. Stává se, že člověk,
který potřebuje pomoc s dluhy, začne odhalovat i jiné tíživé skutečnosti svého života. V této fázi byla
tomuto člověku nabídnuta podpora dobrovolníka, který byl schopen s ním tuto skutečnost sdílet.
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Lidé ocenili nejen osobní přístup, ale i fakt, že pomoc byla poskytována naprosto korektně
a bezplatně.
Středisko ze zásady neposkytuje finanční dary cílové skupině, ani půjčky. V této oblasti je
však možné stanovit výjimku. Mělo by se jednat o výjimečnou situaci a měla by to být osoba, která
se střediskem spolupracuje dlouhodobě, min. rok. V případě půjčky má stanovenou minimální částku
z půjčky k vrácení zpět. Dar či půjčku musí schválit Správní výbor Pobočky.
Pomoc byla poskytována:
◦

v pátek od 15.00 do 17.30 v sídle střediska na adrese Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno

◦

telefonicky 720 453 672 pondělí až pátek 8.00 – 20.00

◦

terénně, tj. přímo u lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – dle domluvy

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Středisko v rámci komunity rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, a to od počátku své existence.
Spolupracujeme s těmito institucemi:
Magistrát města Kladna, Člověk v tísni pobočka Kladno, Farní Charita Beroun, Dobrotety Kladno,
Zařízení sociální intervence Kladno, Probační a mediační služba Kladno, Úřad práce v Kladně,
Dobrovolnické centrum Kladno.
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NÁŠ TÝM
Bc. Vladimíra Šlancová - vedoucí pobočky
Staršovstvo sboru Církve bratrské jmenovalo na svém zasedání dne 18.září 2017 Správní výbor
Pobočky, pro funkční období dvou let, ve složení:
 Mgr. Pavla Krčová
 Miroslav Šlanc
 Ing. Dušan Pospíšil
 Ing. Michal Krejčí
 Jan Vlk
 Jitka Boudníková, Dis.
 Ivana Janoušová, Dis.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Přehled o peněžních příjmech a výdajích za rok 2018 v Kč
Příjmy
6 419,00 Dotace
8 857,00 Dary
14 176,00
9 377,00
38 829,00 Celkem

Výdaje
Materiál
Služby
Dary
Pojištění
Celkem

11 000,00
18 400,00

29 400,00

Příjmy podle zdrojů za rok 2018
Dary
18 400,00
Dotace od MV ČR
11 000,00
Úroky
0,00
Celkem
29 400,00

Výdaje vynaložené za rok 2018
Pro plnění obecně prospěšných služeb
PHM
6 000,00
Dary
14 176,00
Pojištění dobrovolníků
4 477,00
Školení dobrovolníků
6 600,00
Celkem
31 253,00
Na vlastní činnost a správu
Materiál (kancelářské potřeby)
Služby (webhosting, telefon,
poštovné, konference)

Pojištění organizace
Celkem

Stav peněz k 1. 1. 2018
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Stav peněz k 31. 12. 2018

419,00
2 257,00
4 900,00
7 576,00

54 930,00
29 400,00
-38 829,00
45 501,00

Rozdíl pro
Pokladna BÚ
Celkem
kontrolu
1872
43629
45501

0,00
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PODĚKOVÁNÍ
Stále děkujeme Bohu za to, že nám ukazuje směr naší cesty, a že nám žehná a dává sílu. Děkujeme
ústředí Diakonie Církve bratrské v Praze za pomoc, ochotu, podporu a vstřícnost. Dále sboru Církve
bratrské na Kladně, který nám poskytuje zázemí.
Velmi děkujeme všem našim dobrovolníkům.
Dále všem, kteří nás finančně podpořili, ale také těm, kteří na nás myslí na modlitbách.
V Kladně dne 28.6. 2019
Bc. Vladimíra Šlancová
vedoucí

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce
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IČO: 01446282
Sídlo: Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno
právní forma účetní jednotky: církevní organizace
předmět podnikání: činnosti náboženských organizací

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2018
v tisících Kč
sestaveno dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
řádek

AKTIVA

01
02
03

B.
III.
IV.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

55
55
0
55

Stav k poslednímu
dni účetního období
48
46
2
48

54
56
-2
1
1
55

45
56
-11
3
3
48

PASIVA
04
05
06
07
08

A.
I.
II.
B.
III.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 21. 3. 2019

Podpisový záznam statutárního orgánu: Bc. Vladimíra Šlancová

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
IČO: 01446282
Sídlo: Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno
právní forma účetní jednotky: církevní organizace
předmět podnikání: činnosti náboženských organizací

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2018
v tisících Kč
sestaveno dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
řádek

Název položky

01
02

A.
I.
V.

03
04

B.
I.
II.

05
06

hlavní

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Ostatní náklady
Náklady celkem
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: 21. 3. 2019

Podpisový záznam statutárního orgánu: Bc. Vladimíra Šlancová

Činnosti
hospodářská

celkem

15
22
37

15
22
37

8
18
26
-11
-11

8
18
26
-11
-11

IČO: 01446282

Příloha k účetní závěrce podle § 29 a 30 vyhlášky 504/2002 Sb.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
Víta Nejedlého 1503
272 01 Kladno
IČO: 01446282
právní forma:
činnost:
datum vzniku:
evidence:

církevní organizace
činnosti náboženských organizací
1. 1. 2013
Rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury
Číslo evidence: 4-068/2013

statutární zástupce:
Vladimíra Šlancová – vedoucí
zřizovatel:

Církev bratrská, Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČO: 00445215

rozvahový den:
31. 12. 2018
datum sestavení přílohy: 21. 3. 2019
účetní období:
kalendářní rok
Činnosti účetní jednotky
Hlavní činností účetní jednotky jsou činnosti v oblasti pastorační, výchovné, poradenské,
diakonské, osvětové, duchovní a misijní, podpora a integrace osob se zdravotním postižením
a osob vyloučených z většinové společnosti. Účetní jednotka má za účetní období 2018 pouze
hlavní činnost.
Vedení účetnictví, účetní metody
Účetní jednotka se ve vykazovaném období nijak neodchýlila od účetních metod podle
§ 7 odst. 5) zákona.
Účetní jednotka vede účetnictví, které je zpracováváno v programu Profesionál (Ing. Pavel
Macek).
Účetní jednotka k datu účetní závěrky 31. 12. 2018 nevlastní dlouhodobý majetek, který by byl
účetně odepisován.
Od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným
událostem.
Účetní jednotka neměla během účetního období žádné pohledávky, závazky ani finanční
prostředky v cizí měně.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
V roce 2018 obdržela účetní jednotka dotaci na dobrovolnickou službu ve výši 7 613,00 Kč
od Ministerstva vnitra ČR, rozhodnutí č. 174, číslo jednací MV-124517-2/OPK-2017. Z dotace
bylo hrazeno pojištění dobrovolníků, seminář pro dobrovolníky a kancelářské potřeby.
V roce 2018 obdržela účetní jednotka dary na činnost ve výši 18 400,00 Kč od drobných dárců
fyzických osob.
Výsledek hospodaření roku 2018 ve výši -11 tis. Kč je v celé výši dosažen v hlavní činnosti.
Výsledek hospodaření roku 2017 ve výši -2 tis. Kč byl převeden do neuhrazené ztráty.
Během účetního období nezaměstnávala účetní jednotka žádného zaměstnance.
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Při zjištění základu daně z příjmů právnických osob vychází účetní jednotka z výsledku
hospodaření, který upravuje v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Účetní jednotka v případě dosažení zdanitelných příjmů uplatňuje v souladu s § 20 odst. 7)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, položku snižující základ daně pro veřejně
prospěšné poplatníky.
V Praze dne 21. 3. 2019
Razítko a podpisový záznam:

…...............................................
Vladimíra Šlancová
statutární zástupce – vedoucí
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