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„U šikovných ove ček“ – keramická dílna  Terénní pracovišt ě Poschla  
Záviše Kalandry 1419, 755 01  Vsetín 
 



 

Rok se s rokem sešel a nám se opět sluší bilancovat. Bilance jako ekonomická kategorie 

znamená určité zúčtování a já věřím, že i za rok 2009 je toto zúčtování kladné, ukazující 

životaschopnost naší společnosti. Vedle dosavadního zaměření poradenského centra, 

sociální aktivizace a Občanské poradny je nutno zmínit převzetí a úpravu nového objektu ve 

Vsetíně Rybníkách a v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi zajištění organizace Veřejné 

služby. 

 

Problematika Veřejné služby v nových socioekonomických podmínkách svým obsahem i 

rozsahem určitě přesáhla původní představy. Toto je zcela běžné, že představy se s realitou 

v životě někdy rozchází. Proto také jsme museli přijmout, že nám něco nevyšlo podle 

představ, jako např. nový projekt Koordinačního a informačního centra. Není ovšem důvod 

k malomyslnosti, jiné projekty zase vyšly a proto při pohledu na smělé plány v oblasti 

sociálně terapeutických dílen, či centra mobility můžeme doufat, že se nám opět něco 

podaří. 

 

Týmu, který vede Ing. Tomáš Pifka vedle poděkování za minulý rok chci přát dostatek 

invence, spokojených klientů, financí a také trošku ten pocit dobře vykonané práce v roce 

2010. 

 
 
 
 
 
 JUDr. Lubomír Gajdušek 

předseda správní rady VKCI Vsetín o.p.s. 
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s (dále jen VKCI Vsetín o.p.s.) bylo 
založeno 19. října 2004. Jejími zakladateli jsou Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská 
provincie Praha. 
 
Organizace se zabývá obecně prospěšnou činností. Působí zejména v oblastech 
vzdělávacích a výchovných programů a aktivit, komunitních aktivit zaměřených na osoby se 
zdravotním postižením, pořádání kurzů pro zdravotně postižené, zajišťování volnočasových 
aktivit (kulturní, sportovní, rukodělné) a poskytování služeb organizacím působícím v regionu 
v návaznosti na integraci zdravých a zdravotně postižených. Pracuje také jako akreditované 
vzdělávací zařízení pro poskytovatele sociálních služeb. Velký důraz je kladen na činnost 
Občanské poradny, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách.  
 
VKCI Vsetín o.p.s. navazuje na činnost Základní školy Integra Vsetín, která již druhé 
desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech 
do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při 
aktivitách ověřených i zcela nových. Zaměřuje se také na vzdělávání a osvětu občanů 
dlouhodobě nezaměstnaných nebo občanů s žádnou či nízkou kvalifikací, tj. na občany 
ohrožené sociální exkluzí a zhoršeným přístupem na trh práce. 
 
 
 

 
Z     ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI     I 

  
 

  

Název organizace:  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost 

Zakladatel:   Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha 

Adresa:   Rybníky 1628, 755 01 Vsetín 

Telefon:   571 420 330, 571 410 231 

E-mail:    vkci@vkci.cz 

Internet:   www.vkci.cz 

IČO:    26842149 

Bankovní spojení:  94-2638360207/0100, Komerční banka a.s., pobočka Vsetín 
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H     HLAVNÍ AKTIVITY SPOLE ČNOSTI     I 

  
 
 

• občanská poradna (poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pracovně - 
právních vztahů, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, právního systému a 
právní ochrany, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, exekuce atd.) 

• vzdělávací programy (jazykové kurzy, kurzy výuky práce na PC, motivační kurzy, 
školení na zakázku aj.) 

• kulturní programy (v rámci tzv. „kulturních střed“ pořádání koncertů, besed, 
vernisáží a výstav, participace na kulturních akcích většího rozsahu – Den bariér 
v nás a kolem nás, festivaly Starý dobrý western, Valašský nákyp apod.) 

• volnočasové aktivity (keramická dílna, pletení košíků, rukodělné kurzy, vitráže 
apod.) 

• ubytovací služby (kapacita 15 lůžek ve třech pokojích a dvou apartmánech) 

• odborné poradenství – speciální, pracovní a právní 

• výkon trestu obecně prospěšných prací 

• realizace výkonu Veřejné služby 

• vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rámci akreditovaného vzdělávání 

• spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

• průzkum poskytovaných sociálních služeb 

• provozování a průběžné vybavování specializované knihovny, která do konce 
roku 2009 čítá na 1045 titulů 
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O     ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE     E 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Správní rada:      Dozor čí rada: 
 
 

JUDr. Lubomír Gajdušek Ing. Libor Podešva, Ph.D. 
Iveta Táborská Ing. Pavel Pelc 
Mgr. Petr Kopřiva     Ing. Vladimír Kopřiva 
Bc. Věra Goldová 
Mgr. Dalibor Sedláček 
Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. 
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      KOORDINAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM     ) 
  

 
 
Činnost, realizace a rozvoj následujících aktivit Koordinačního a informačního centra (dále 
jen KIC) vyplývají z návaznosti na projekt „Koordinační a informační centrum“, jež byl 
ukončen k 31. lednu 2008. Tyto aktivity byly pilotně ověřeny, v uplynulém roce nadále 
rozvíjeny a dle potřeb klientů co nejefektivněji přizpůsobovány a zdokonalovány. 
Důležitá pro všechny  současné i budoucí klienty je skutečnost, že budova, ve které všechny 
aktivity probíhají je velmi dobře dostupná MHD, která je uzpůsobena pro přepravu tělesně 
handicapovaných, před budovou jsou vyhrazena mimo jiné parkovací místa pro osoby s 
průkazem ZTP/P a samotná budova je bezbariérová, včetně vybavení zařízením pro zrakově 
postižené.  
 
 
 

Občanská poradna a  
 
Občanská poradna (dále jen OP) je již od září roku 2008 Kandidátskou občanskou poradnou 
Asociace občanských poraden. Poskytování sociálního poradenství v rámci Koordinačního a 
informačního centra formou občanské poradny se z důvodu poptávky po této službě stalo 
jednou z hlavních aktivit KIC. Za rok 2009 vykázala OP 551 kontaktů s klienty (přepočteno 
na 30 min. intervence 2963). V rámci občanské poradny, která je nezávislým místem 
bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, je poskytováno poradenství v oblastech dluhové 
problematiky, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, pracovně - právních vztahů, sociální 
oblasti, majetkoprávních vztahů, právní ochrany aj.  
 
V roce 2009 úspěšně pokračovala a nadále se rozvíjela aktivní spolupráce se zástupci 
veřejné správy. I nadále jsme Kandidátskou občanskou poradnou Asociace občanských 
poraden a usilovně pracujeme na plnění přístupových kritérií. V případě úspěšného působení 
jako kandidátská poradna budeme přijati za řádného člena této asociace. V rámci přístupu 
byla uzavřena partnerská smlouva s Občanskou poradnou v Brně, Anenská 10. Občanská 
poradna je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb jako služba odborného 
sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách. Občanská poradna také 
průběžně pracuje na tvorbě a naplňování standardů kvality sociálních služeb. 
Občanská poradna je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb jako služba 
odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách 
http://iregistr.mpsv.cz/. 
 
Občanská poradna je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytuje: 
 

• základní sociální poradenství 
• odborné sociální poradenství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2009 8 

 
Poslání ob čanské poradny  

 
Občanská poradna podporuje občany poskytováním informací, rad a jiných služeb s cílem, 
aby si uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání, 
přejímali odpovědnost za své jednání a byli schopni využívat síť dostupných služeb.  
Na základě svých zkušeností, získaných při poskytování informací a rad veřejnosti, 
občanská poradna ve spolupráci s Asociací občanských poraden upozorňuje orgány veřejné 
správy na nedostatky v legislativě a na neřešené problémy s cílem ovlivnit politická 
rozhodnutí týkající se sociální oblasti, a tím i rozvoj sociálních služeb. 
 
 

Cíle občanské poradny  
 
Dlouhodobý cíl:   
Pomáhat uživatelům ke kvalitnějšímu životu podle jejich možností a představ s maximální 
mírou nezávislosti na okolí. Prostřednictvím kvalitního občanského poradenství budeme dále 
přispívat k sociální reintegraci menšin a poskytneme dlouhodobou podporu potřebným 
občanům, kteří se octli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoci lidem porozumět sobě samým, svému 
prostředí a kontextu řešeného problému. K tomu patří např. hledat zdroje podpory ve svém 
okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, 
poznat a uplatňovat svá práva a vůbec využívat dostupné vnitřní i vnější zdroje k prospěchu 
osob zvolených uživatelem.  
 
Střednědobý cíl:   
Občanská poradna Vsetín je v přístupovém procesu Asociace občanských poraden (AOP) a 
má za cíl stát se členem AOP do roku 2010. 
 
Krátkodobé cíle  (pro rok 2009):  
Občanská poradna Vsetín  uskuteční 600 kontaktů s uživateli služby. Dále se bude aktivně 
podílet na pracovních skupinách Komunitního plánování města Vsetína . 
 
Na občanskou poradnu se obracejí lidé nejčastěji s problémy v následujících oblastech: 
 

• pracovně právní vztahy a zaměstnanost 
• majetkoprávní vztahy a náhrada škody 
• finanční a rozpočtová problematika 
• rodina a mezilidské vztahy 
• občanské soudní řízení 
• dluhová problematika 
• sociální pomoc 
• sociální dávky 
• pojištění 
• bydlení 
• trestní právo 
• zdravotnictví 
• ústavní právo 
• veřejná správa 
• právní systém EU 
• základy práva ČR 
• ochrana spotřebitele 
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•  
• školství a vzdělávání 
• ekologie, právo životního prostředí 

 
celkem se jedná o 18 oblastí poradenství. 

 
 
 
V roce 2009 bylo Občanskou poradnou Vsetín poskytnuto celkem 2 963 intervencí (30 min.) 
v rámci 551 kontaktů s klienty. 
 
 
 

Počet klientů 

ženy muži organizace 

 
Počet kontaktů 

 
Počet 30 min. intervencí 

254 155 3 551 2 963 

 
 
 
Důležitým aspektem vysoké úrovně poskytovaných služeb je profesionální personální 
zajištění. Vedoucí občanské poradny / sociální pracovnice je vysokoškolsky vzdělaná v 
oboru sociální politika, sociální práce, druhou sociální pracovnicí je absolventka 
Pedagogické fakulty v Olomouci, jejíž vzdělání plně odpovídá dikci zákona č. 108/2006 Sb., 
třetí zaměstnankyní poradny je speciální pedagogická pracovnice, absolventka Univerzity 
Palackého v Olomouci a čtvrtou absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
v oboru psychologie.  
 
Občanská poradna VKCI Vsetín o.p.s. je situována na vhodném místě, je bezbariérová, 
personálně dobře zajištěná, spolupracuje s místními orgány státní správy, samosprávy i 
NNO, dostala se do povědomí občanů, a našla tak své nezastupitelné místo v sociálních 
službách ve městě Vsetín a jeho spádových oblastech. Občanská poradna je zařazena do 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. 
 
 
 

Vzdělávací programy  
 
Vzdělávací programy jsou naší společností realizovány od prvopočátku – tedy od roku 2006.  
Po dvouleté praxi a zejména dle poptávky klientů lze výukové aktivity rozdělit na dva 
základní směry – výuka cizích jazyků a kurzy počítačové gramotnosti.  
 
Výuka cizích jazyků byla vzhledem k zájmu klientů zacílena na anglický jazyk a německý 
jazyk, od září 2009 přibyla v naší nabídce také výuka francouzského jazyka. V červnu 2009 
bylo ukončeno 7 kurzů cizích jazyků s celkovou časovou dotací 170 hodin a počtem 39 
absolventů.  S novým „školním rokem“ - tedy od září 2009 bylo otevřeno 9 kurzů (6 
angličtina, 2 němčina, 1 francouzština). Celkově se na jejich absolvování přihlásilo 100 
klientů, z toho 20 ZTP. Kurzy budou ukončeny v červnu 2010 s celkovým rozsahem 337 
vyučovacích hodin, tj. průměrně 37 hodin na jeden kurz. Jazykové kurzy se  vyučují 
v budově Koordinačního informačního centra a jsou realizovány - díky dlouhodobé vynikající 
spolupráci - čtyřmi lektory.  
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V kurzech počítačové gramotnosti byli klienti rozděleni do dvou skupin – začátečníci a mírně 
pokročilí. V PC kurzech získávají klienti základní dovednosti při práci s počítačem, dále by 
měli po absolvování kurzu zvládnout textový editor Word, základy tabulkového editoru Excel 
a samozřejmě práci s internetovým prohlížečem Internet Explorer. V červnu 2009 bylo 
ukončeno 5 kurzů (z toho 1 pro mírně pokročilé) v rozsahu 60 hodin a počtu 21 úspěšných 
absolventů. Od října 2009 do konce roku proběhly dva kurzy pro začátečníky v rozsahu 24 
hodin a počtem 8 absolventů. Kurzy probíhají v počítačové učebně KIC pod vedením dvou 
lektorů. 
 
Nutno podotknout, že realizace vzdělávacích kurzů zdárně probíhá taky díky výborné 
spolupráci s Nadací Charta 77 - projekt „Počítače proti bariérám“, která vzdělávací aktivity 
finančně podporuje. 
 
 
 

STATISTIKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2009/2010 

Počet kurzů 
  KIC 

Počet 
hodin 

Počet přihlášených Počet absolventů 

Anglický jazyk 6 223 70   

Německý jazyk 2 76 21   

Francouzský 1 38 9   

Kurzy PC 5 48 20   

          

CELKEM 14 385 120 0 

     
Poznámka: v době uzávěrky Výroční zprávy 2009 nebyl znám počet absolventů  
 
 
 

Kulturní programy  
 
Nedílnou součástí činnosti KIC jsou pravidelné kulturně – integrační akce – „Kulturní 
středy“  v KIC, jejichž hlavním záměrem je vytvářet dlouhodobý kulturně - vzdělávací 
program, který spočívá v pořádání pravidelných kulturních akcí, jež napomáhají integraci 
ohrožených osob do většinové společnosti. Jedná se zejména o Besední večery – zde jsou 
dle statistik nejvíce oblíbeny besedy s cestovateli; Žánrové večery – koncerty jednotlivců, 
místních i přespolních kapel, které působí na amatérské úrovni; Přednášky a výstavy – 
představení „umělců – amatérů“, kteří působí v rámci regionu na neprofesionální úrovni 
(vernisáže a výstavy obrazů, fotografií apod.). Zvláštní místo zaujala také tzv. Prázdninová 
odpoledne v KIC – zahrad ě, která proběhla po jednom – v měsíci červenci a srpnu.  
 
Kulturní středy v KIC byly zahájeny v březnu roku 2007 a dá se říci, že klienti už je chápou 
jako nedílnou součást Koordinačního a informačního centra. Zájem o ně v roce 2009 neklesl 
- naopak má vzestupnou tendenci a veškeré programy jsou pravidelně a hojně navštěvovány 
(průměrně 33 klientů na akci). V roce 2009 bylo v rámci kulturních střed uskutečněno 22 
koncertů písničkářů i kapel blízkých či víceméně vzdálených, ale také osobností zvučných 
jmen (Martin Rous, Jaroslav Hutka, Žamboši apod.). Právě koncerty se u klientů těší největší 
oblibě. Mimo tyto – typicky kulturní akce – jsme úspěšně zrealizovali 15 besed (většinou tzv. 
„cestovatelské besedy“ a také besedy z oblasti právní problematiky pro všední den). 
V neposlední řadě je třeba vyjmenovat u klientů velmi oblíbené výstavy umělců z našeho 
regionu (František Segrado, Pavel Dobeš, Tomáš Komzák, Milan „Pap“ Janírek). V rámci 
kulturních střed proběhly 4 vernisáže a následné výstavy obrazů, resp. fotografií.  
 



Výroční zpráva 2009 11 

Nadále byla v rámci činnosti Kulturních střed rozvíjena spolupráce s organizátory kulturních 
a volnočasových aktivit v regionu Vsetínsko. Tato činnost zpřístupnila pořádané akce jiných 
subjektů také klientům KIC, protože jeho pracovníci přinesli do pořádání akce novou dimenzi 
– dosažitelnost těchto akcí širší cílové skupině – např. zdravotně postiženým, osobám 
s nízkými příjmy, sociálně exkludovaným apod. Mezi již existující spolupráci patří 
spolupodílení se na festivalech v regionu např. Starý dobrý western, Amfolkfest či Valašský 
nákyp.  
 
Díky naší spolupráci s pořadateli se tyto akce stále více zpřístupňují osobám se zdravotním 
postižením – vyhrazené  parkování na akcích, zlevněný či volný vstup na akcích držitelům 
průkazů ZTP, ZTP/P, vybavení areálu pro imobilní návštěvníky sociálním zařízením (toalety 
Toi Toi ) apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STATISTIKA KULTURNÍCH ST ŘED V KIC V ROCE 2009 
LEDEN ÚNOR    

Bulharské hory Fr. Segrado Obrázky Karburátor Blues  Jazzevčík Indie Hluční sousedé Irsko Café Industrial    

                   

16 45 25 40 29 20 27 19    

                   

      126   95   
          

BŘEZEN DUBEN  

Martin Rous Teze Yukon Rivers Šíny Onen svět T. Komzák - Fotky Jaroslav Hutka Jak to bylo ve Vsetíně Mirečkovi Sekerášé  

                   

46 26 27 47 25 16 63 16 31  

                   

  146   151  
              

KVĚTEN ČERVEN   

Vietnam Shankar Blue Off Side Story Srí Lanka Maroko Pap - Obrazy Tempo Di Vlak Kajkery& Čadi   

                  

27 22 19 25 27 80 33 100   

                  

      93       240   
          

SRPEN ZÁŘÍ     
Ležérně a vleže Poškoláci Lodí po Nilu B.P.T. Indonésie Hana Kop řivová     

                

91 40 23 29 23 16     

                

91   131     
          

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
Pavel Dobeš - fota Yukon Rivers 2009 Ryba v Tráv ě Česko 2009  Muzyga Harafica Dolomity Douda Band Druhý dech Jižní Korea Žamboši  

                    

26 20 33 20 31 31 23 48 30 42 

                    

  79   105   120 

          

Celkem koncerty 22  Celkem navštívilo   1377 koncerty    836 

besedy cestovatelské 13  Průměrně   34 besedy   374 

besedy ostatní 2   (bez prázdnin)   35 z toho cestovatelské   325  41 
  
  vernisáže 4     vernisáže   167 

12                          
V

ýro
ční zpráva 2009 
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Volno časové aktivity – „rukod ělky“  
 
Rukodělné aktivity jsou naší společností realizovány od ledna roku 2007. V počátcích se 
jednalo zejména o kurzy z oblasti keramiky (plastiky, reliéfy, později výroba nádob, soch 
apod.), ale také velmi oblíbené pletení košíků, ošatek a oplétání lahví s materiálem zvaným 
pedig. S narůstajícím zájmem klientů se „rukodělky“ dále rozvíjely a rozšiřovala se nabídka - 
zejména co do pestrosti.  Klienti se mohli postupně seznamovat a učit se dalším technikám 
jako je drátkování, koláže, tisk a malba na textil, výroba dekorativních svícnů a věnců, malba 
na hedvábí, batika, výroba svíček, decoupage, vitráže, tiffany vitráže a mnohé další. Rozvoji 
těchto aktivit byl rok 2009 velmi příznivě nakloněn. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu 
klientů, ale také z důvodu nedostatečné kapacity a již nevyhovujících prostor v budově KIC, 
byla naše společnost nucena tuto situaci řešit. Po několikatýdenní rekonstrukci a úpravách 
byla na podzim 2009 slavnostně otevřena dílna v místní části Rybníky na ulici Záviše 
Kalandry.  Nové prostory dílny naprosto vyhovují jak kapacitním požadavkům, tak z hlediska 
prostor, zázemí, bezbariérovosti apod. 
 
S postupem doby a se získanými zkušenostmi se rukodělné aktivity přirozeně rozdělily na 
dvě základní skupiny - keramické kurzy plastiky, reliéfy, výroba nádob, soch apod. a tzv. 
„tématické kurzy“ - Velikonoce v KIC malování vajíček, zdobení květináčů, Advent  výroba 
věnců, svícnů, Čarodějnice, Dožínky, Podzimní variace apod. Tyto kurzy se zaměřují na 
jednotlivá témata - tradice, roční období, svátky apod. a specializují se na rozličné techniky 
vitráž, decoupage, batika apod. 
 
Na kurzy keramiky se zájemci přihlašují průběžně a pak pravidelně dochází. Keramická dílna 
je klientům k dispozici po tři dny v týdnu od 11.30 hodin do 21.30 hodin, resp. od 9.00 hodin 
do 13.00 hodin. Za rok 2009 navštívilo kurzy keramiky na 90 klientů.  
Do tématických kurzů se klienti přihlašují po předchozím „ohlášení o otevření“ kurzu a 
navštěvují jej podle náročnosti jednotlivých kurzů - tedy v rozsahu od 3 hodin až po intenzivní 
víkendové, či prázdninové kurzy, které jsou v rozsahu 30 hodin. V roce 2009 navštívilo 
tématické kurzy celkem na 160 klientů. Díky novým prostorám, ale také vzhledem k zaběhlé 
tradici dílen KIC a neutuchajícímu zájmu vedení VKCI o.p.s. a lektorů, jež se snaží o 
neustálé zdokonalování služeb a zkvalitňování prostor dílny můžeme hrdě konstatovat, že 
během roku 2009 navštívilo veškeré rukodělné aktivity více než 250 klientů. 
 
Velký důraz při realizaci volnočasových aktivit je kladen na arteterapii. Dotyčný maluje, plete, 
háčkuje, modeluje atd. Tyto činnosti zapříčiní to, že člověk se pak soustředí jenom na práci, 
kterou dělá a nemá čas myslet na problémy – a to je jeden z mnoha cílů naší práce s klienty. 
Jakékoli zdravotní problémy, ať fyzické, či psychické, navozují v člověku negativní energii a 
postoj k životu. Z toho vyplývají výkyvy  nálady, apatie, agrese až deprese. Je tedy velmi 
důležité v rámci těchto činností budovat a podporovat u klientů růst sebevědomí a pocit 
seberealizace. Výsledný efekt pro klienta je velmi důležitý. Pokud překonají své zábrany 
s nečinností a strachem z nových věcí, mají větší šanci zvládnout stres a problémy, které 
vyvolává jejich nemoc, či postižení. 
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STATISTIKA RUKOD ĚLNÝCH KURZŮ ZA ROK 2009 

kurz "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" 14 

kurz „Velikonoce“ 19 

kurz "Andělé" 10 

kurz „Advent“ 70 

kurz keramiky "Auxilium" 11 

Volno časové 
aktivity 

Intenzívní prázdninový kurz keramiky 11 

135 klientů 

     
 

90 Keramická dílna průběžné kurzy v keramické dílně  
probíhající 4x týdně po 3 hodinách   

 

90 klientů 

     

Pletení košík ů kurzy pletení košíků, oplétání lahví, výroba 
ošatek apod. 

27 27 klientů 

     

"Rukod ělky" za rok 2009 CELKEM 252 klient ů   
 
 
Veškeré rukodělné a volnočasové aktivity realizované naší společností jsou zaměřeny na 
klienty za jasným účelem:  

 
 
o zaplnit čas, který mnohdy klienti tráví v nečinnosti 
o zlepšit a  rozvíjet jemné motoriky 
o zpevnit svaly u rukou 
o rozvíjet výtvarné schopnosti 
o naučit se většímu soustředění 
o navodit psychické uvolnění 
o motivovat pro vytvoření návyku pravidelné 

činnosti; tento návyk bude využit při 
případném uplatnění na trhu práce  

o naučit se relaxovat 
o poznávat něco nového, pro ně neznámého 
o setkávat se s klienty s podobným 

problémem (tzv. nejsem v tom sám) 
o integrovat mezi zdravé lidi až do úplného 

začlenění v kolektivu 
 
Realizace volnočasových aktivit je podmíněna spoluprací s Domovem se zvláštním režimem 
Pržno, který je určen pro klienty po ústavní léčbě, jež nemají možnost návratu do většinové 
společnosti (chronické a duševní choroby, závislosti na návykových látkách). Tito klienti nám 
v rámci terapií vyrábějí  polotovary potřebné pro další práci, např. při výrobě ošatek a košíků. 
Dosavadní klienti přijíždí na tyto kurzy z celého regionu. Jedná se kupř. o osoby s postižením 
pohybového aparátu, o pacienty s diagnózou civilizačních chorob (onkologické onemocnění, 
HIV positivní apod.), spasmatici, psychotici, klienti s maniodepresivní poruchou, diabetici, 
epileptici, osoby s poruchou chování, klienti po léčbě ze závislosti na návykových látkách, 
autisti apod. Imobilním, či vážněji postiženým klientům se naši lektoři věnují individuálně a 
dojíždí za nimi přímo do míst jejich bydliště. 
 
Veškeré aktivity KIC jsou spojeny s myšlenkou integrace osob ohrožených sociální exkluzí 
do společnosti. Hlavní snahou Koordinačního a informačního centra je tedy začlenění osob 
vyloučených ze společnosti zpět do většinové společnosti.  
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Činnost pracovník ů VKCI Vsetín o.p.s. v romské problematice  

 
Jedna z důležitých – stále se rozvíjejících činností, je terénní práce s romskou komunitou. 
V rámci tvrdého projektu SROP, opatření 5.3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 
v regionech, resp. v rámci udržitelnosti tohoto projektu, byla vytvořena tři pracovní místa. 
Kromě pozice administrativního pracovníka v KIC to byly dvě pozice, týkající se práce 
s romskou komunitou.  
 

1) Komunitní koordinátor a správce lokality Poschlá – pozice romského komunitního 
koordinátora, který je vztyčným pracovníkem pro práci s romskou komunitou zejména 
v metodické podpoře návyků domovních důvěrníků, udržování pořádku, reklamací a 
řešení závad. 

 
2) Komunitní koordinátor – částečný úvazek v občanské poradně jako poradenský 

pracovník v pedagogickém oboru, dále komunitní pracovník pro romskou komunitu 
zejména v otázkách vzdělávání, sociálního chování, získávání pracovních návyků, 
osobní asistence při vyhledávání pracovních míst a vytváření vlastních projektů pro 
možnosti lepší integrace romské komunity. 

 
Hlavní body náplně práce těchto pracovníků: 
 

o koordinují práci domovní samosprávy na Poschle  
o účastní se výběru domovních důvěrníků a navrhují kritéria pro výběr vhodné osoby 

na tento post 
o pravidelně svolávají a řídí jednání domovních důvěrníků (minimálně 1x týdně) 
o dle potřeby organizují a svolávají  „valné hromady“  spolunájemníků  bytů 
o navrhují výměnu domovních důvěrníků 
o vypracovávají systém práv, povinností, kompetencí a rozsah zodpovědnosti 

domovních důvěrníků, zejména ve vztahu ke komunitnímu koordinátorovi a případně 
dalším zúčastněným stranám (Městu...) 

o koordinují systém zveřejňování a předávání informací mezi městem Vsetín, 
koordinátorem, domovními důvěrníky a obyvateli všech bytů 

o zpracovávají Domovní řád a dle potřeb jej doplňují o dodatky 
o dohlíží nad dodržováním domovního  řádu ve spolupráci s vedením města Vsetín 
o stanovují pravidla pro volbu (obměnu) samosprávy, fungování samosprávy a 

komunitního života s ohledem na pořádek a bezpečí ve společných prostorách a 
prostranstvích 

o v případě potřeby  koordinují komunikaci s organizacemi, jejichž činnost se dotýká 
fungování domovní samosprávy a pořádku na Poschle (jedná se o komunikaci 
zejména s těmito organizacemi: MěÚ Vsetín, A+G Společná realitní kancelář, 
Technické služby Vsetín, VaK Vsetín, ČEZ Vsetín,  ČSAD Vsetín, NNO – Charita 
Vsetín, Elim Vsetín, MVK Vsetín, KÚ Zlín, apod.) 

o pomáhají při  vytvoření podmínek pro udržení pořádku ve společných prostorách 
domů na Poschle a v jejich blízkém okolí, dále pak dokumentují  stav objektů i 
prostranství, aktuálně se pokouší sjednat nápravu za pomoci systému domovní 
samosprávy popř. iniciují aktivity zainteresovaných organizací 

o dle možnosti adresně volají k zodpovědnosti domovní důvěrníky, předkládají podněty 
na MěÚ Vsetín, které by vedly ke zlepšení situace 

o pravidelně se stýkají s obyvateli na Poschle. Shromažďují podněty pro svou práci a 
osvětově působí na obyvatele Poschle, prostřednictvím průběžné „Technická správa 
Poschla“ shromažďují podněty a informace 
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o jsou v osobním styku s majiteli všech bytů na Poschle 
o ve spolupráci s MěÚ Vsetín a dalšími zúčastněnými stranami vypracovávají  pro 

obyvatele bytů na Poschle „motivační systém“, v němž je jasně stanoveno, za jakých 
podmínek mohou získat bydlení mimo Poschlou, a tento systém „propagují“  

o vypracovávají  systém podávání stížností ze strany obyvatelů Poschle (na domovní 
důvěrníky)  

o průběžně evidují spotřebu el. energie a vody a vedou o tomto evidenci. Na základě  
zjištěných skutečností upozorňují nájemníky na potřebu hospodárnosti. Vedou 
evidenci o závadách, škodách a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vsetínská 
správní a investiční zajišťují jejich odstranění 

o poskytují diskrétní  a nestrannou pomoc ve věcech rodiny, bydlení, pracovně – 
právních vztahů, sociální oblasti, majetkoprávních vztahů 

 
 
 

Výkon trestu obecn ě prosp ěšných prací v rámci VKCI Vsetín o.p.s. . 
 
V květnu 2008 započala realizace zcela „nové“ aktivity VKCI Vsetín o.p.s. – výkon trestu 
obecně prospěšných prací. Ve spolupráci s Městem Vsetín, Technickými službami (TS) 
Vsetín a Probační a mediační službou Vsetín (PMS) byl za stanovení jasných podmínek 
vytvořen funkční model, který má vést k sociální integraci a prevenci kriminality – organizace 
výkonu trestů obecně prospěšných prací (OPP). Realizace výkonu trestů probíhá 
prostřednictvím prací přidělovaných na území města Vsetín prostřednictvím TS Vsetín pro 
firmy a organizace dle jejich potřeby a v souladu s dokumenty PMS. TS Vsetín při realizaci 
této služby komunikují s koordinátorem výkonu OPP a s tzv. „Předákem“, který je 
příslušníkem romského etnika, protože skupina sestává z odsouzených právě z tohoto 
etnika. Předák zná a pohybuje se v této komunitě, tzn. že jeho vliv na odsouzené je větší, 
než který by měl předák z majority. Nad realizací výkonu OPP dohlíží zaměstnanec VKCI 
Vsetín o.p.s., tzn. vede evidenci výkonu OPP, dohlíží a kontroluje vykonanou práci apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předák nejenže komunikuje s koordinátorem a dohlíží na výkony jednotlivých vykonavatelů 
OPP, ale na základě dohody s TS Vsetín je povinen pracovat společně se skupinou. 
 

VKCI Vsetín o.p.s.

TS Vsetín
koordinátor

OV OPP1

OV OPP2

OV OPP3

OV OPP4

OV OPP5

Př edák
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V roce 2009 vykonávalo OPP celkem 18 občanů, odsouzených k výkonu Obecně 
prospěšných prací, z nichž 13 občanů výkon zdárně ukončilo. Ze zbylých pěti byl jednomu 
trest výkonu OPP přeměněn na trest odnětí svobody a zbylí 4 občané nadále v rámci OPP 
pracují. 
 

Pracovníci OPP Počet 
vykonavatelů 

Počet odpracovaných  
hodin v roce 2009 

ukončili 13 2 749 
přeměna trestu 1 29 
nadále vykonávají 4 860 
    
CELKEM 18 3 638 

 
 
 

Výkon ve řejné služby y 
 
Na základě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů se zavádí do praxe nový institut – veřejná služba, kterou upravuje § 18a. Veřejnou 
službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce – zlepšování 
životního prostředí, udržování čistoty ulic a veřejného prostranství atd.  
 
Podle  výše uvedeného zákona, který upravuje i samotný výkon  veřejné služby došlo ve 
společnosti VKCI Vsetín o.p.s. ke sloučení obou činností (výkon obecně prospěšných prací  
+ veřejná služba). Pracovní náplň pracovníka - předáka je obdobná jako u realizace výkonu 
alternativních trestů  s tím, že je kladen větší důraz na administrativu s Odborem sociálních 
věcí MěÚ Vsetín.  
 
Na základě veřejné smlouvy s městem Vsetín se stala VKCI Vsetín o.p.s. jednou ze dvou 
organizací, jímž je umožněno jménem města Vsetína organizovat výkon veřejné služby. Díky 
roční zkušenosti s výkonem alternativních trestů nebyl problém rozšířit skupinky pracujících 
na 15 – 20, zadávat patřičný objem práce a kontrolovat kvalitu jejich výkonu. Administrativně 
eviduje výkon koordinátor výkonu veřejné služby a obecně prospěšných prací, který vždy na 
konci měsíce odevzdává výkaz o odpracovaných hodinách na odbor sociálních věcí 
Městského úřadu ve Vsetíně.  
 
Mimo pevně stanovené lokality města jsou klienti zapojováni do mimořádných úkolů, které 
stanovuje na základě potřebnosti MěÚ Vsetín a různé organizace ve městě Vsetín – jde 
např. o  stěhování odborů úřadu, stěhování školky Rokytnice při vzniklé havárii, výmalba 
místností pro VSI Vsetín, čištění cyklostezky od Ústí po Semetín, čištění břehů Bečvy při 
opravě houpacího mostu v Lázkách, měření rozměru hřišť pro Odbor školství a kultury MěÚ 
Vsetín apod.   
 
Výkon Veřejné služby realizuje VKCI Vsetín o.p.s. od června 2009 a do konce roku se na 
něm podílelo 342 občanů v hmotné nouzi. 
 
 
 

Ubytovací služby 
 
Budova KIC disponuje kapacitou 15 lůžek. Celkem jsou k dispozici 3 pokoje po 3  - 5  
lůžkách a 2 dvoulůžkové apartmány, které jsou bezbariérové a s vlastním sociálním 
zařízením (wc, sprcha). Ubytovací služby využívají většinou účastníci vícedenních školení či 
motivačních kurzů, ale nabízíme je také široké veřejnosti. 
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P     PRACOVIŠTÉ     Pod Žamboškou     u 

  
 
 

Projekt  „Pomoc a podpora rodinám pe čujícím o d ěti se zdravotním postižením“ 
 
V roce 2009  VKCI Vsetín o.p.s. nadále jako partner Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v CR, o.s. – klubu Auxilium spolupracoval při organizačním a technickém 
zajištění a realizaci vzdělávacích programů v rámci projektu „Pomoc a podpora rodinám 
pečujícím o děti se zdravotním postižením“. Projekt, který má za cíl zlepšení kvality života 
rodin dlouhodobě pečujících o děti se zdravotním postižením a jejich integraci do života 
společnosti, je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.  
V rámci této spolupráce bylo zrealizováno v prostorách Klubu Auxilia a v dílně VKCI Vsetín 
o.p.s. „U šikovných oveček“ v roce 2009 sedmnáct vzdělávacích a tvořivých aktivit, kterých 
se zúčastnilo 180 osob pečujících o děti se zdravotním postižením.  
 
Tabulka č. 1: Přehled kurzů a počtů zúčastněných osob 

 

 
 

Poř. 
číslo Název kurzu  (semináře) Počet 

účastník ů 
1. Vytvořit něco nového – co vytváříme svým, životem?   7 

2. Partnerství a sexualita u osob se zdravotním postižením 13 

3. Nácvik relaxačních technik 6 

4. Pletení z pedigu II 11 

5. Potřeby dětí v různém věku 9 

6. Malování na hedvábí 11 

7. Keramika I 6 

8. Keramika I/2 6 

9. Muzikoterapie – prožitkový seminář pro pečující osoby 15 

10. Dramaterapie – prožitkový seminář pro pečující osoby 15 

11. Vývojová psychologie – poruchy chování. Relaxační techniky 10 

12. FIMO – hmota 11 

13. Malování na hedvábí – šátky 17 

14. Keramika – Andělé I 10 

15. Drátkování 13 

16. Keramika – Andělé II 10 

17. Pedig – vánoční 10 

Účastník ů celkem: 180 
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Projekt  „Centrum profesní kvalifikace“ (CPK) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

 
Pracoviště VKCI Vsetín o.p.s., adresa Vsetín Pod Žamboškou 920, zahájilo v lednu 2009 
realizaci projektu  „Centrum profesní kvalifikace“. 
 

Základní informace o projektu : 

 
Příjemce dotace:  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 
Program:  Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 
Prioritná os:  1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného 

regiónu a spolupráce 
Oblast podpory:  1.3. Vzdelávanie, trh práce a zaměstnanost 
Zahájení projektu:  2. ledna 2009 
Ukončení projektu:  31. prosince 2011 
Cílová skupina:  Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách a 

dobrovolníci ve Zlínském kraji. Osobní asistenti při zaměstnávání. 
Osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí. 

 
Hlavní cíle projektu: 
 

• Zvýšení kvalifikace, úrovně sociálních kompetencí, odborných vědomostí a 
praktických dovedností profesionálních pracovníků a dobrovolníků poskytujících 
vzdělávání zmíněné cílové skupině.  

• Realizace rekvalifikačních kurzů podpořených programem s využitím rehabilitačních 
a relaxačních metod.  

• Vyškolení skupiny asistentů pracovní podpory rekvalifikovaných pracovníků.  
 
Partne ři projektu: 
 

Vedoucí partner:   Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.  
Hlavní přeshraniční partner:  Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne  
Partner 1:  Charita Vsetín  

Partner 2:  Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta  
Partner 3:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

Fakulta zdravotníctva 
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Realizované aktivity: 

1. Analýza a komparace legislativy ČR a SR v oblasti vzdělávání  

2. Registrace – akreditace rekvalifikačního kurzu pro osoby se zdravotním postižením 
(Pomocné a úklidové práce) 

3. Společná příprava metodiky pro Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách –  
osobní asistent při zaměstnávání, registrace a akreditace 

4. Vybavení místnosti pro realizaci kurzů 

5. Doplňková aktivita – vytvoření grafického manuálu logotypu projektu  

6. Doplňková aktivita – nákup odborných publikací do specializované knihovny provozované 
VKCI Vsetín o.p.s. 

 
 
 

Specializovaná knihovna  
 

založená v rámci projektu Poradensko informačního centra pomoci pro osoby se zdravotním 
postižením. 
Naše organizace v tomto roce dále pokračovala v provozování a průběžném 
vybavování odborné knihovny, která již čítá cca 1045  titulů z oblasti sociální práce, 
psychologie, filozofie, pedagogiky, speciální pedagogiky, terapií, právní problematiky, 
volnočasových aktivit, managementu, marketingu, etiky a dalších oborů. 
Knihy jsou rozděleny do 25 základních skupin a dalších podskupin. Každá kniha je 
označena evidenčním číslem a logem projektu ze kterého byla pořízena. 
V roce 2009 bylo ze specializované knihovny celkem vypůjčeno 533 knih a 
ke 31. 12. 2009 bylo zaevidováno 88 aktivních čtenářů.  
V důsledku velkého zájmu o odbornou literaturu z naší knihovny byla skupina 
uživatelů v posledním čtvrtletí roku navíc rozšířena o studenty vysokých a středních 
škol. 
Aktuální seznam knih je zveřejněn na webových stránkách organizace: www.vkci.cz. 
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P     SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI     u 
  

 
 
 

Spole čnost VKCI Vsetín o.p.s. d ěkuje za spolupráci: 
 
 
Město Vsetín  – naše aktivity jsou zahrnuty do Komunitního plánu, finanční podpora             
ze strany města, pomoc při vzdělávacích a společenských kampaních 
 
Zlínský kraj  - finanční podpora v oblasti sociálních a kulturních aktivit 
 
Charita Vsetín – spolupráce při realizaci projektu „Centrum profesní kvalifikace“, který je 
spolufinancován Evropskou unií 
 
Klub Auxilium – partnerská organizace, které zajišťujeme vzdělávací aktivity v rámci 
projektu „Pomoc a podpora rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením“ za podpory 
Norských fondu – EEA Grants 
 
Masarykova ve řejná knihovna Vsetín 
 
Úřad práce Vsetín  – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti. 
 
Nadace Charty 77  - materiální a technická podpora při realizaci vzdělávacích aktivit 
 
Nadace Děti – kultura – sport  - spolupráce při realizaci kulturních aktivit 
 
Dům kultury Vsetín  – spolupráce při realizaci především kulturních a volnočasových aktivit 
 
Rodinné a mate řské centrum Sluní čko Vsetín,  Rokytnice – spolupráce zejména při 
volnočasových aktivitách 
 
Sociální služby Vsetín  – spolupráce při volnočasových aktivitách, klienti této organizace 
v rámci terapií vyrábí polotovary, ze kterých se potom v KIC v při rukodělných aktivitách 
zhotovují konečné výrobky 
 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
 
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Ústav speciáln ě pedagogických 
studií  
 
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Tren číne 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dub čeka v Tren číne, Fakulta zdravotníctva 
 
ZŠ Integra Vsetín 
 
Aplika – print Vsetín 
 
Inpraise computers Vsetín 
 
Erkor s.r.o. Olomouc  
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      HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI     I 
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Příloha k účetní závěrce 

ke dni  31.12.2009 
 

 název organizace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 
 sídlo účetní jednotky:  Rybníky 1628, 75501 Vsetín 
 IČ:  26842149 
 právní forma:  Obecně prospěšná společnost 
 předmět činnosti: 

 a) Vzdělávání, vzdělávací a výchovné aktivity a programy.  

 b) Komunitní aktivity se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.  

 
c) Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, osvětová a poradenská činnost na podporu 
integračních snah ve společnosti.  

 d) Zajištění rekondičních, resocializačních a motivačních kurzů pro zdravotně postižené.  

 
e) Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro využití volného času s aspektem prevence 
kriminality.  

 f) Poskytování služeb organizacím v návaznosti na integraci zdravých a zdravotně postižených.  

 g) Realizace vlastních projektů k naplnění cíle společnosti.  

 h) Fundraisingové aktivity k zabezpečení cíle společnosti.  

 i) Zabezpečení medializace, informačního servisu a Public relations v návaznosti na integraci.  
 

 rozvahový den:  31.12.2009 
 datum sestavení účetní 

uzávěrky: 
31.12.2009 

A vznik právní subjektivity: dne 19.10.2004 na základě zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
 místo registrace:   Krajský soud v Ostravě 

 hlavní předmět činností: Vzdělávání, vzdělávací a výchovné aktivity a programy 
 Správní rada:  jméno: JUDr. Lubomír Gajdušek, rodné číslo: 5608111993 

funkce: předseda správní rady 

bydliště: Na Kopečku 8, 75501 Vsetín 

jméno: Iveta Táborská, rodné číslo: 6161141558 

funkce: místopředseda správní rady 

bydliště: Pod Bečevnou 186, 75501 Vsetín 

jméno: Bc. Věra Goldová, rodné číslo: 5455034211 

funkce: člen správní rady 

bydliště: Na Kamencoch 1039, 75501 Vsetín 

jméno: Mgr. Petr Kopřiva, rodné číslo: 6508180041 

funkce: člen správní rady 

bydliště: Okružní 5430, 76505 Zlín 

jméno: Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. 

funkce: člen správní rady 

bydliště: Sacharovova 5, 69501 Hodonín 

jméno: Mgr. Dalibor Sedláček, rodné číslo: 6805112446 

funkce: člen správní rady 

bydliště: Dolní Jasenka 1154, 75501 Vsetín 

Způsob jednání jménem společnosti: 1. Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně 
jedná předseda nebo místopředseda správní rady, a to každý samostatně. 2. Ředitel jedná 
jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada. 3. Podepisování se děje 
tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí předseda správní rady, 
místopředseda správní rady nebo ředitel svůj podpis.  
  

B zakladatelé:   obchodní firma: Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob 

IČ: 69211612 

sídlo: Rybníky 1628, 75501 Vsetín 

obchodní firma: Salesiánská provincie Praha 

IČ: 00406929 

sídlo: Kobyliské nám. 1, 18200 Praha 8  
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 vklady do vlastního jmění:
  

Žádné  

C účetní období: 
  

Účetním obdobím je kalendářní rok 2009. 

 použité účetní metody: Účetní jednotka zpracovávala účetnictví podle účetních předpisů pro neziskové organizace –
účetnictví. 

 způsob zpracování účetních 
záznamů: 

Na počítači v účetním programu PREMIER system  firmy PREMIER system, a.s. se sídlem 
v Praze. 

 způsob a místo úschovy 
účetních záznamů: 

zařazení v pořadačích, archiv v sídle společnosti  

 způsob oceňování a 
odpisování: 

Pořizovací cenou se oceňuje nakupovaný dlouhodobý majetek. Pořizovací cena  se skládá z ceny 
pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. 
Pořizovací cena se zvyšuje o případné technické zhodnocení. 
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odpisuje formou oprávek na podkladě odpisového 
plánu. Postup a sazby při odpisování v účetnictví je popsán na inventární kartě dlouhodobého 
majetku účetní odpisy = daňové odpisy 

 způsob stanovení oprávek 
k majetku: 

 
 

 způsob stanovení reálné  
hodnoty majetku a závazků:
  

Žádné 
 
 

D významné události: 
  

-  

E způsob oceňování pro položky 
aktiv a závazků: 

Způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků byly použity dle zákona o účetnictví, 
zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, dlouhodobý majetek byl oceňován 
včetně nákladů souvisejících s pořízením. 
 

 stanovení úpravy hodnoty 
(přechodných i trvalých) a 
uvedení použitého kurzu 
k rozvahovému dni podle ČNB 

 

F držení podílu a jeho výše v: Žádné 
G akcie – počet a jmenovitá 

hodnota: 
Žádné 

 ocenění akcií a podílů 
upsaných během účetního 
období s omezením vlastního 
kapitálu 

Žádné 

I existence majetkových 
cenných papírů: 

Žádné 

 existence vyměnitelných a 
prioritních dluhopisů: 

Žádné 

 existence podobných cenných 
papírů a práv 

Žádné 

 udání počtu cenných papírů a 
rozsahu jejich práv, které 
propůjčují: 

Žádné 

J dlužná částka vzniklá v daném 
účetním období a zbytková 
doba jejich splatnosti 
k rozvahovému dni přesahující 
5 let 

Žádná 

 výše všech dluhů účetních 
jednotek kryté plnohodnotnou 
zárukou – povaha a forma 
záruky 

 

K celkové výše finančních nebo 
jiných závazků, které nejsou 
obsaženy v rozvaze (bilanci) 

Žádné 

L výsledek hospodaření 
v členění podle jednotlivých 
druhů činnosti 

Celkem                          19 217,71 Kč 
Hospodářská činnost :  35 044, 44 Kč 
Hlavní činnost:              -15 826,69 Kč 
 

M průměrné evidenční přepočty 
počtu zaměstnanců 
- mzdové náklady 
- zákonné sociální pojištění  
- ostatní sociální pojištění 

 
         12,76 osob 
2 691 638,- Kč 
   856 154,- Kč 
              0,- Kč 
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- zákonné sociální náklady 
- ostatní sociální náklady 

..            0,- Kč 
       10 545,- Kč 
               

N výše odměn a funkčních 
požitků členům: 
- statutárních orgánů 
- kontrolních orgánů 
- jiných orgánů 

0,- Kč  
0,- Kč 
0,- Kč 
0,- Kč  

 výše vzniklých nebo smluvně 
sjednaných závazků ohledně 
požitků bývalých členů těchto 
orgánů 

Žádné 

 celková výše 0,- Kč 
O účast členů a jejich rodinných 

příslušníků v osobách s nimiž 
byly uzavřeny obchodní 
smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy 

Žádné 

P výše záloh a úvěrů 
poskytnutých členům 

Žádné  
 

Q rozsah ovlivnění výpočtů zisku 
a ztráty 

Žádné 

R způsob zajištění základu daně 
z příjmu 

 

 použité daňové úlevy Žádné 
 způsob užití prostředků 

získaných z daňových úlev 
Žádné 

 členění za jednotlivá 
zdaňovací období podle 
požadavku § 20 odst. 7 
zákona 586/1992 Sb. 

Žádné 

S rozdíl mezi daňovou 
povinností a již zaplacenou 
daní 

0,- Kč 

T významné položky pro 
hodnocení finanční a 
majetkové situace a výsledku 
hospodaření účetní jednotky 

 

 významné položky aktiv  
 významné položky ve 

výkazech kompenzovány  
s jinými položkami 

 

U přehled o poskytnutých darech  0,- Kč  
 přehled o přijatých darech 50 000,- Kč 
V přehled informací o veřejných 

sbírkách podle zvláštního 
předpisu (zákon č. 117/2001 
Sb. 
- účel a výše vybraných 
částech 

Žádné 

W způsob vypořádání výsledků 
hospodaření z předchozích 
účetních období (rozdělení 
zisku) 

Převodem do základního jmění  

X další údaje: Žádné 
 
Ve Vsetíně, 31.05.2009 
  
 
 
Zpracoval: Ing. Tomáš Pifka, ředitel společnosti 
 
 
 
Statutární zástupce: JUDr. Lubomír Gajdušek, předseda správní rady   
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Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 
  

Tržby za vlastní výrobky    10 744,00 Kč 

Tržby z prodeje služeb   249 747,90 Kč 

Tržby za prodané zboží 1 360,50 Kč 

Úroky       334,47 Kč 

Přijaté příspěvky (dary) 50 000,00 Kč 

Provozní dotace   6 367 683,52 Kč 

Celkem 6 679 870,39 Kč 

  

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
 
Organizace žádné fondy netvořila. 
 
 

Stav a pohyb majetku a závazků (v Kč) 
 
Stav   k 1. 1. 2009              k 31. 12. 2009            rozdíl 
 
Pokladna 12 231,00 46 454,00 34 223,00 

Bankovní účty 206 144,00 832 825,46 626 681,46  

Odběratelé 1 867,00 4 037,00 2 170,00 

Materiál na skladě 35 718,00 0,00 - 35 718,00 

Poskytnuté zálohy 48 740,00 234 009,40 185 269,40 

Jiné závazky 20 000,00 1 850 000,00 1 830 000,00 

Záv. k zaměstnancům 193 445,00 180 630,00 - 12 815,00 

Závazky ze soc. zab. 105 064,00 81 880,00 - 23 184,00 

Závazky k FÚ 9 101,00 14 563,00 5 462,00 

Náklady příšt. obd. 9 721,00 10 616,00 895,00 

Dohad. účty pasiv 49 770,00 183 497,54 133 727,54 

 

 Základní vybavení obou provozoven je majetkem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 

organizace je má ve výpůjčním stavu na základě smlouvy o výpůjčce. 
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 Ostatní majetek, který se nachází v prostorách organizace byl pořízen darováním od různých 

subjektů a fyzických osob, a dále zakoupen z projektů probíhajících a naplňovaných organizací, jedná 

se zejména o drobný neodepisovaný majetek. 

 

 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění 
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady                  
na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti 
 
 Společnost vykonávala hospodářskou činnost formou reklamy, proti které nebyly vynaloženy 

žádné náklady, a dále z ubytování. 

 

Materiál 378 656,70 Kč 

Spotřeba energie 356 717,73 Kč 

Opravy a udržování 74 740,50 Kč 

Cestovné 43 572,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 4 953,00 Kč 

Ostatní služby 2 212 714,16 Kč 

Mzdové náklady 2 691 638,00 Kč   

Sociální a zdravotní pojištění 856 153,59 Kč 

Ostatní soc. náklady 10 545,00 Kč  

Ostatní daně a poplatky 902,00 Kč 

Ostatní pokuty a penále 1 795,00 Kč  

Kurzové ztráty 48,71 Kč 

Jiné ostatní náklady 28 216,29 Kč 

Náklady celkem 6 660 652,68 Kč 
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Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Koordina ční a informa ční centrum Vsetín 
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín 

tel./fax: 571 410 231 
http://www.vkci.cz 

 

 
 

Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Vzdělávací centrum  
Pod Žamboškou 920, 755 01 Vsetín 

tel.: 571 420 330 
http://www.vkci.cz  

Dílna  
„U šikovných oveček“  

Školicí místnost 

Vzdělávací centrum 


