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Vážení přátelé, 
 
Rok 2008 naši společnost samozřejmě provázel očekáváním náběhu nových aktivit 
z připravovaných projektů. 
Klasik české poezie a humoru kdysi před léty řekl, že je pro něj hodně těžké „psát do 
šuplíku“. Na tuto větu jsem si mockrát vzpomněl, neboť výzvy jednotlivých operačních 
programů nepřicházely. 
Proto taky z tohoto místa musím poděkovat všem, kteří pomohli překonat rok naší sociální 
o.p.s. tak říkajíc bez ztráty kytičky. 
Zvláštní poděkování pak patří zaměstnancům v jejich úsilí, aby záměry společnosti byly 
naplňovány ve všech oblastech činnosti, i když to nebylo nijak jednoduché. 
V tom dalším roce přeji řediteli a jeho kolektivu dostatek invence sil, nadšení i štěstí, aby 
vám vyšly zamýšlené projektové záměry.  
 
 
 
 
 

JUDr. Lubomír Gajdušek, 
předseda správní rady 
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 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s /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 
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. 
 
 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI 
 
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:   571 410 231; 571 420 330 
E-mail:    vkci@vkci.cz; poradna@pic-vsetin.cz 
Internet:   www.vkci.cz; www.pic-vsetin.cz 
IČO:    26 84 21 49 
Bankovní spojení:  213368618/0300 
 
 
 HLAVNÍ AKTIVITY SPOLE ČNOSTI 
 

• 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 …) 

• 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 apod.) 
• ubytovací služby (kapacita 20 lůžek ve čtyřech pokojích a dvou apartmánech) 
• odborné poradenství – speciální, pracovní a právní 
• vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rámci akreditovaného vzdělávání 
• spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
• průzkum poskytovaných sociálních služeb 
• provozování a průběžné vybavování odborné knihovny (v souč. na 980 titulů) 
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KOORDINAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (KIC)  

 
 

  
Základní informace o činnosti organiza ční složky: 

 
 
 
Následující aktivity, jejich činnost, realizace a rozvoj vyplývají z návaznosti na projekt 
„Koordinační a informační centrum – začínáme s aktivitami pro cílové skupiny“, 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.  
 
 
 
 Aktivity 
 
 
Občanská poradna  
 
 
Rok 2008 byl pro občanskou poradnu rokem růstu. Byla navázána aktivní spolupráce se 
zástupci veřejné správy. V květnu 2008 byl podán projekt na kandidáta do Asociace 
občanských poraden. V rámci výběrového řízení uspěla a od září 2008 se stala 
„Kandidátskou občanskou poradnou Asociace občanských poraden“. V případě úspěšného 
ročního působení jako kandidátská poradna bude přijata za řádného člena této asociace. 
V rámci ročního přístupu jsme uzavřeli partnerskou smlouvu 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 
http://iregistr.mpsv.cz/. 
Posláním Občanské poradny je pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a 
povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s OP nebo 
prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. Občanská poradna je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních 
službách a poskytuje: 
 
• základní sociální poradenství 
• odborné sociální poradenství 
 
Posláním občanské poradny Vsetín je pomoci klientům, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci, lépe se orientovat v jejich právech a povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své 
potřeby a přání a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných 
služeb nalezli řešení své situace. Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost 
klientů. Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci 
a asistence. 
 
Občanská poradna nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, 
poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží. Služby 
občanského poradenství jsou poskytovány občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální 
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situace nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti nebo dostupné služby a 
nedokáží své oprávněné zájmy hájit vlastními silami. 
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 
• sociální pomoc 
• sociální dávky 
• pojištění 
• bydlení 
• trestní právo 
• zdravotnictví 
• ústavní právo 
• veřejná správa 
• právní systém EU 
• základy práva ČR 
• ochrana spotřebitele 
• školství a vzdělávání 
• ekologie, právo životního prostředí 

 
celkem se jedná o 18 oblastí poradenství 
 
V roce 2008 bylo Občanskou poradnou Vsetín poskytnuto celkem 1.784 intervencí (30 min.) 
v rámci 619 kontaktů s klienty. 
 
 
 

počet klientů 

ženy muži organizace 

 
počet kontaktů 

 
počet 30 min. intervencí 

202 120 8 619 1 784 

 
 
 
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 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. 
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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. Celkem bylo zrealizováno 13 kurzů výuky cizích jazyků (z toho 9 anglický jazyk a 4 
německý jazyk) v rozsahu 306 hodin a počtu absolventů 122. Podrobně viz. tabulku 1. 
Vzhledem ke kapacitním možnostem, ale také z důvodu „zabezpečení“ dětí při výuce jazyků 
probíhá část kurzů v prostorách Rodinného a mateřského centra Sluníčko v Rokytnici, kde 
se během výuky postarají o děti klientů pracovnice centra. Cizí jazyky vyučovalo během roku 
2008 pět lektorů, se kterými má KIC výborné zkušenosti a má se za to, že spolupráce s nimi 
bude pokračovat i nadále. 
V kurzech počítačové dovednosti 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. Celkem proběhlo v r. 2008 
5 kurzů (z toho 2 pro pokročilé) v rozsahu 96 hodin a počtu 29 úspěšných absolventů. Výuku 
kurzů PC zabezpečovali 3 lektoři. 
 
 

POČET KURZŮ 
  

KIC RMC CELKEM 
POČET HODIN POČET ABSOLVENTŮ 

Anglický jazyk 5 4 9 192 91 

Německý jazyk 2 2 4 141 31 

Kurzy PC 5 - 5 96 29 

CELKEM 12 6 18 429 151 

 
 
 
Kulturní programy  
 
V návaznosti na předchozí projekty, které se realizovaly od roku 2006, probíhal rok 2008 ve 
znamení pokračování v úspěšně započatých kulturních aktivitách. 
Nejdůležitější kulturní akce probíhaly v rámci tzv. „Kulturních střed“. Osvědčený model 
pravidelných středečních podvečerních akcí si klienti velmi oblíbili a navštěvujíí je ve stále 
hojnějším počtu. Nejvíce zastoupeny byly v roce 2008 tzv. Žánrové ve čery – tedy koncerty 
jednotlivců, místních i přespolních kapel, které působí na amatérské, ale i profesionální 
úrovni. Díky tomu mohli klienti vyslechnout produkci 24 amatérských seskupení a 3 koncerty 
známých interpretů – Vladimír Merta, Pepa Streichl, Petr Rímský. Za rok 2008 navštívilo 
celkem 27 koncertů 953 klientů, což činí průměrně 30 klientů na koncert. Vyjímkou byly dva 
koncerty (na začátku a na konci prázdnin), které proběhly ve venkovních prostorách v „KIC-
Zahradě“ s počtem přes 100 klientů na akci.  
Druhou stěžejní – a stále oblíbenější –  kulturní akcí, jež probíhá taktéž v rámci kulturních 
střed byly tzv. Klubové ve čery  – tedy besedy zejména s cestovateli, ale také s právníky, či 
experty na zbraně, události 11. září apod. V r. 2008 bylo uspořádáno 5 takových akcí. 
Besedy s právníky jsou pořádány pro klienty zejména proto, aby měli možnost vyslechnout, 
pobesedovat a formou konverzace s právníkem na místě se svěřit a poradit o problémech 
např. finančních (bankrot, exekuce…), ale i dalších úskalích současného života, do kterých 
se sociálně slabší, či zdravotně postižení mohou dostat. Velmi oblíbené a stále hojněji 
navštěvované jsou „cestovatelské besedy“. V rámci klubových večerů jich v minulém roce 
proběhlo 9 a navštívilo 160 klientů. Země ze všech koutů světa (Patagonie, Yukon River, 
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Nový Zéland, Thajsko, Norsko a další) jsou prezentovány cestovateli slovním komentářem, 
za současné produkce fotografií či filmových záznamů. 
V rámci Kulturních střed proběhly v roce 2008 dvě vernisáže  spojené s následnou výstavou 
obrazů resp. fotografií. V rámci těchto výstav představujeme „umělce – amatéry“, kteří 
působí v rámci regionu na neprofesionální úrovni (malíři, grafici, fotografové apod.). Obě 
vernisáže navštívilo celkem 79 klientů. 
Kulturní středy byly zahájeny v březnu roku 2007 a dá se říci, že klienti už je chápou jako 
nedílnou součást centra. Zájem o ně má vzestupnou tendenci a veškeré programy jsou 
pravidelně a hojně navštěvovány. V roce 2008 bylo v rámci Kulturních střed uskutečněno 27 
koncertů místních a regionálních kapel, 14 besed a 2 vernisáže. Všech 43 akcí navštívilo 
celkem 1359 klientů, což činí průměr 30 klientů na akci. 
Na realizaci těchto kulturních aktivit je kladen velký důraz, neboť právě při nich dochází 
nejpřirozenější formou k integraci cílových skupin. 
Kromě těchto aktivit naše společnost participuje na akcích většího charakteru, jako je 
kampaň „Den bariér v nás a kolem nás“ (v r. 2008 proběhl 6. ročník), či tradiční integrační 
akce „Živý Betlém“. Tyto akce mají za úkol přiblížit nejširší veřejnosti všechna úskalí a 
nelehký život zdravotně postižených občanů, vyzkoušet si na vlastní kůži jak se žije 
s handicapem, resp. jednoduše integrovat zdravotně postižené spoluobčany do většinové 
společnosti.  Druhou skupinou aktivit, na kterých se naše společnost podílí jsou festivaly 
„Valašský nákyp“ (15. ročník) a „Starý dobrý western“ (10. ročník). Zde je kladen stále větší 
důraz na zpřístupnění festivalů osobám se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu se 
pořadatelé snaží zajistit vyhrazená parkoviště pro zdravotně postižené v blízkosti vstupu do 
areálu, poskytovat zlevěnné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P, zajistit speciální 
sociální zařízení (toalety TOI TOI) pro imobilní návštěvníky apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

STATISTIKA KULTURNÍCH ST ŘED V KIC 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

Pyreneje Dareband Exekuce Gitans Blancs I.C.Q. Yukon Zbraně Pass Gosha Írán Café Industrial Bankrot Vrkoč 

                          
16 45 5 28 35 24 15 31 50 22 36 8 38 
                          

  129   120   104 
             

DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

Vlad. Merta Čína O.K.Country Vernisáž P. Laža Wečírek Patagonie Domino Harafica Taurus Nový Zéland Val.Blues.spol. 
L. 

Škrdla Hrnek 
                          

69 23 30 42 23 13 24 20 35 23 26 24 21 
                          

  187   92   94 
             

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ        

Jazzubs Ležérně a vleže 
Beseda 
právník My Quartet Thajsko MocTet        

                   
102 103 8 43 10 22        

                   
102 103   83        

             
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC   

J. Bauerová Vernisáž R.Goláň Pepa Streichl Norsko Arnošt Frauenberg Tabáskova partyja 
11. 
září Canada 

P. 
Rímský 

Toulavé 
mládí Dareband   

                        
27 37 31 18 33 25 15 19 40 32 68   

                        
  113   92   140   

             

Celkem koncerty 27           

  besedy cestovky  9  
Celkem navštívilo 1359 z toho 

koncerty 1061 
 

 
 

  besedy ostatní 5  Průměrně 31 besedy 219 cestovatelské 176 
  vernisáže 2  (bez prázdnin) 28 vernisáže 79    

  43           
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Volno časové aktivity – „rukod ělky“  
 
Volnočasové aktivity hrají v činnosti naší organizace velmi významnou roli. I zde navazujeme 
na dosavadní úspěšnou realizaci a naší snahou je tyto aktivity neustále zdokonalovat, vyvíjet 
a přizpůsobovat těm nejdetailnějším potřebám klientů. 
Vzhledem k vysokému zájmu klientů, který vyplynul z vlastního dotazníkového šetření VKCI 
Vsetín o.p.s., o kurzy v keramické dílně, byly suterénní prostory budovy KIC v rámci 
možností přizpůsobeny tak, aby vznikl prostor pro realizaci široké škály kurzů z oboru 
keramiky. Klienti se přihlašují do těchto aktivit průběžně a pak pravidelně dochází 1x týdně 
na 3 hodiny po dobu 5 měsíců. Za rok 2008 navštívilo kurzy keramiky na 90 klientů. Druhou 
– velmi oblíbenou aktivitou – jsou kurzy pletení košíků. Klienti pracují buď s proutím, nebo 
s pedigem a mají možnost vyrobit si vlastní košík, ošatku, oplést láhev apod. Těchto kurzů 
se vloni zúčastnilo na 120 klientů. 
V neposlední řadě je třeba zmínit rukodělné kurzy, kde je kladen velký důraz 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. 
Realizace těchto aktivit je rozdělena do tzv. tématických kurzů (Velikonoce v KIC – malování 
vajíček, zdobení květináčů…, Advent – výroba věnců, svícnů…, Čarodejnice, Dožínky, 
Podzimní variace apod.) a ostatních kurzů, které se specializují na různé techniky 
(drátkování, koláže, tisk a malba na textil, výroba dekorativních svícnů a věnců, malba na 
hedvábí, batika, výroba svíček, dekubage, vitráže, tiffany vitráže a další). 
 
 
 
 

STATISTIKA RUKOD ĚLNÝCH KURZŮ ZA ROK 2008 

kurz čarodejnic 14 
kurz Velikonoce 16 
kurz svíčky 14 
kurz Advent 40 

Volno časové aktivity 

Intenzívní prázdninový kurz keramiky 18 

102 klientů 

     
průběžné kurzy v keramické dílně    
probíhající 1x týdně po 3 hodinách  90 

Keramická dílna 

po dobu 5-ti měsíců   
90 klientů 

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

120 120 klientů 

     
     

"Rukod ělky" za rok 2008 CELKEM 312 klient ů   
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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. 
„Rukodělky“ probíhají pravidelně či v periodách v závislosti na jejich náročnosti v rozmezí 
několika hodin až dnů. 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 exekucí 
do společnosti. Hlavní snahou Koordinačního a informačního centra je tedy začlenění osob 
vyloučených ze společnosti zpět do většinové společnosti.  
 
 
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 
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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 1 x 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, A+G, TS, VaK, ČEZ,  ČSAD Vsetín, NNO – 
Charita, Elim, MVK, 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, které by vedly ke zlepšení situace 

o pravidelně se stýkají s obyvateli na Poschle. Shromažďují podněty pro svou práci a 
osvětově působí na obyvatele Poschly, prostřednictvím průběžné TSP shromažďují 
podněty a informace 

o jsou v osobním styku s majiteli všech bytů na Poschle 
o ve spolupráci s MěÚ 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 Poschlé (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 VSI  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 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 
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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 VKIC, 
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 je povinen pracovat společně se skupinou. 
Po dohodě s TS Vsetín byla osobám vykonávajícím OPP přidělena lokalita ve středu města. 
Na přilomu měsíce září a října došlo ke změnně lokality a to na sídliště Trávníky. 
 
 
Od konce května (kdy bylo započato s realizací tohoto projektu) do prosince r. 2008 
vykonávalo OPP celkem 12 osob. 6 osob úspěšně ukončilo realizaci oběcně prospěšných 
prací (došlo k ukončení a tedy ke splnění podmínek stanovených rozhodnutím soudu), 
dvěma osobám byl výkon OPP přeměněn na výkon trestu (stačili odpracovat 170,5 hod.) a 
čtyři osoby nadále vykonávají OPP, v roce 2008 stačili odpracovat 358,5 hodiny. Celkem 
tedy bylo odpracováno za rok 2008 1.915 hodin. Předák odpracoval 378 hodin. 
 
 

Pracovníci OPP Počet 
vykonavatelů 

Počet odpr. 
Hodin 

ukončili 6 1386 
přeměna trestu 2 170,5 
nadále vykonávají 4 358,5 
      

CELKEM 12 1915 

 
 
Ubytovací služby  
 
Budova KIC disponuje kapacitou 20 lůžek. Celkem jsou k dispozici 4 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. V roce 2008 využilo tyto služba 90 osob. 

VKCI Vsetín o.p.s.

TS Vsetín
koordinátor

OV OPP1

OV OPP2

OV OPP3

OV OPP4

OV OPP5

Př edák
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PRACOVIŠTĚ POD ŽAMBOŠKOU 
 
 
 

Projekt „Komplexní vzd ělávání poskytovatel ů sociálních služeb v systému 
poradensko informa čního centra (KOVPIC)“  
  
V roce 2008 pokračovala realizace projektu Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních 
služeb v systému poradensko informačního centra (KOVPIC), který jsme zahájili v únoru 
roku 2007. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Šlo o projekt  navazující na projekt Poradensko informační centrum pomoci 
pro osoby se zdravotním postižením (PIC). 
 
  

Základní informace o projektu:  
 
Program:  Rozvoj lidských zdrojů 
Priorita:  Sociální integrace a rovnost příležitostí 
Opatření:   Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 
Podpora:  Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních skupin 
 
Realizace projektu:  únor 2007 – červen 2008 
 
Cíl projektu  
 
1. Analýza potřebnosti a využitelnosti vzdělávacího systému pro poskytovatele služeb na 
území okresu Vsetín. 
2. Tvorba a realizace vzdělávacích programů v dimenzi krátkodobých kurzu v obsahu 
tématických celku: komunikace, učení, porozumění, orientace a poradenství. V dimenzi 
střednědobých kurzů bude realizován kurz zaměřený na aktivní sociální učení a prožitky a 
jeho výstupem bude akreditované osvědčení a projekt frekventantu kurzu formou závěrečné 
práce. 
3. Zpracování podpůrných materiálů z jednotlivých tématických celků ve formě studijních 
opor a sborníku. 
4. Evidence a katalogizace vytvořených materiálů a sběr podpůrných dat za účelem jejich 
distribuce mezi poskytovatele služeb a zájemce z pomáhajících profesí a zajištění možnosti 
studia materiálu a metodických návodu pro praxi formou výpůjček z centrálního místa. 
5. Medializace projektu a jeho prezentace mezi odborníky a metodickými orgány 
zaměřenými na sociální a speciálně pedagogickou práci v institucích orientovaných na 
poskytování sociálních služeb formou konference a kolokvií. 
 
 
Průběh realizace projektu KOVPIC v roce 2008  
 
V období od ledna do června 2008, kdy byl projekt KOVPIC ukončen, bylo zrealizováno 14 
různých kurzů z oblastí Komunikace, Učení, Porozumění a Orientace a poradenství. Pouze 
jeden z kurzů proběhl opakovaně, ostatní se uskutečnily jen jednou a všechny se konaly ve 
Vsetíně. Bylo v nich proškoleno celkem 287 osob. Nejvíce účastníků obdrželo certifikát za 
absolvování kurzu Psychiatrické minimum (47), dále pak byl největší zájem o kurz Bazální 
stimulace (24) a kurz Animalterapie – terapie pomocí zvířat (23) spolu s Kurzem speciální 
pedagogiky zaměřeným na problematiku osob s mentálním postižením (23). Velmi 
oblíbenými se staly kurzy První pomoc ZDrSEM, Pracovní rehabilitace a Praktická 
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sebeochrana při spolupráci s klientem. Podrobný seznam uskutečněných kurzů znázorňuje  
Tabulka č. 1. 
 
Všechny kurzy byly realizovány pro cílovou skupinu poskytovatelů, pracovníků a 
dobrovolníků v sociálních službách zdarma. 
 
Tabulka č. 1 
 
Realizované krátkodobé kurzy v roce 2008: 
 

Pořadí Název kurzu Počet 
opakování  Místo konání 

Počet 
proškolených 
osob 

Oblast Komunikace 

1. 
Kurz speciální pedagogiky 
zaměřený na problematiku osob s 
mentálním postižením 

1 Vsetín 23 

2. 
Kurz speciální pedagogiky 
zaměřený na problematiku osob s 
tělesným postižením 

1 Vsetín 22 

3. 
Kurz speciální pedagogiky 
zaměřený na problematiku osob 
se zrakovým postižením 

1 Vsetín 15 

Oblast U čení 

4. Kurz práce na PC pro pomáhající 
profese - začátečník 1 Vsetín 13 

5. Kurz práce na PC pro pomáhající 
profese - pokročilý 

1 Vsetín 13 

6. První pomoc ZDrSEM 1 Vsetín 18 

7. Práva osob s duševním 
onemocněním 

1 Vsetín 21 

8. Psychiatrické minimum 2 Vsetín 47 

Oblast Porozum ění 
9. Bazální stimulace 1 Vsetín 24 

10. Animalterapie – terapie pomocí 
zvířat 1 Vsetín 23 

Oblast Orientace a poradenství 
11. Pracovní rehabilitace 1 Vsetín 20 
12. Case management 1 Vsetín 17 

13. Praktická sebeochrana při 
spolupráci s klientem 1 Vsetín 17 

14. 

Komunikační a prezentační 
dovednosti pro manažery 
neziskových organizací a 
fundraisery 

1 Vsetín 14 

Celkem  287 
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V březnu 2008 byly závěrečnou zkouškou a slavnostním předáním osvědčení ukončeny 
první dva souběžné střednědobé „Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách – 
přímá péče“, které probíhaly od října 2007. Kurz úspěšně absolvovalo 50 osob. V únoru 
2008 byl tento kurz zahájen pro další dvě skupiny s počtem 50 osob a  byl ukončen v červnu 
2008.  
Celkem bylo v kvalifikačním kurzu proškoleno 100 osob a všichni získali Osvědčení. 
 
V měsíci dubnu 2008 proběhla tři kolokvia z realizovaných kurzů z oblasti Porozumění, 
Komunikace, Orientace a poradenství a v měsíci květnu poslední čtvrté kolokvium z oblasti 
Učení. Na těchto kolokviích byly prezentovány výsledky z realizovaných kurzů a seminářů. 
Mezi účastníky kolokvií došlo k výměně zkušeností a získaných poznatků v rámci vzdělávání 
a následném využití v praxi ve svých organizacích. 
Z uvedených vzdělávacích oblastí byly vytvořeny čtyři Zpravodaje č. 1 – 4 s ISBN 
z příspěvků z jednotlivých kolokvií, které byly vydány na CD a distribuovány na závěrečné 
konferenci projektu KOVPIC. 
 
Závěrečná konference projektu KOVPIC se uskutečnila v červnu 2008. Konference se 
účastnili  zástupci města, lektorů a cílové skupiny. Pro účastníky konference byly připraveny 
propagační předměty projektu, čtyři Zpravodaje na CD z jednotlivých vzdělávacích oblastí, 
záložky a letáky prezentující výsledky projektu. Koncem měsíce června byly rozeslány 
propagační předměty vybraným lektorům a organizacím, kteří se konference nemohli 
zúčastnit osobně. 
 
I po ukončení projektu pokračujeme v provozování a průběžném vybavování odborné 
knihovny, která již nyní čítá přes 980 titulů z oblasti sociální práce, psychologie, filozofie, 
pedagogiky, speciální pedagogiky, právní, volnočasových aktivit, managementu, marketingu, 
etiky a dalších oborů. 
V posledním čtvrtletí 2008 byla provedena inventarizace všech knih, které byly rozděleny do 
23 základních skupin a dalších podskupin. Každá kniha byla označena evidenčním číslem. 
V roce 2008 bylo ze specializované knihovny celkem vypůjčeno 251 knih a registrováno 56 
osob z různých organizací poskytujících sociální služby. 
 
Na webových stránkách KOVPIC a webových stránkách města Vsetín byly pravidelně 
zveřejňovány všechny připravované vzdělávací programy. Informace o průběhu realizace 
projektu byly zveřejňovány na stránkách Vsetínských novin. 
Dále byl projekt prezentován na akcích: 

∗ 31. března 2008 – konference Výchova a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (Brno) 

∗ 20. června 2008 - zasedání Společného monitorovacího výboru programu 
INTERREG IIIA  SR–ČR 2004 – 2006  
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Projekt „ Pomoc a podpora rodinám pe čujícím o d ěti se zdravotním postižením“  
 
 
Od září 2008 je VKCI Vsetín o.p.s. partnerem Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o.s., klubu Auxilium při 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 dítě 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 
probíhají v prostorách Klubu Auxilia každý měsíc vzdělávací semináře určené pro osoby 
pečující o děti se zdravotním postižením. Jedná se o semináře z oblasti krizové intervence, 
prevence syndromu vyhoření, psychologie, výtvarných a hudebních terapií, relaxační apod. 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
Významné organizace a spole čnosti, kterým VKCI Vsetín o.p.s., pracovišt ě Pod 
Žamboškou 920, d ěkuje za spolupráci: 
 
Město Vsetín  – finanční podpora  
 
Charita Vsetín – spolupráce při přípravě 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 fondů – EEA Grants 
 
Masarykova ve řejná knihovna  - spolupracující organizace při organizačním a lektorském 
zajištění vzdělávacích aktivit projektu KOVPIC 
 
Dům kultury Vsetín  – spolupráce při organizačním zajištění vzdělávacích aktivit projektu 
KOVPIC 
 
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Katedra speciální pedagogiky –  
zajištění odborné garance projektu a lektorování kurzů KOVPIC, spolupráce při přípravě 
projektu „Centrum profesní kvalifikace“, který je spolufinancován Evropskou unií 
 
 
FOKUS Praha, I.E.S. Brno, IMPULS - Ob čanské sdružení pro lé čebnou a sociální 
rehabilitaci R ůžďka, Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek, Prázd ninová škola 
Lipnice, o. s., Management studio 118 Vsetín – spolupracující organizace při lektorském 
zajištění vzdělávacích aktivit projektu KOVPIC  
 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
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 VKCI Vsetín o.p.s. d ěkuje t ěmto spozor ům: 
 
 
• KS – Program, spol. s r.o.  se sídlem Vsetín, Rokytnice 412, 755 01  

Částka: 22.590,- Kč za účelem pořízení 2 kusů bezdrátových naslouchacích souprav 
firmy Sennheiser SET820/RR820-820S. 

• INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.  se sídlem Frýdek-Místek, Místek, J. Opletala 
680, 738 02 
Částka: 11.445,- Kč za účelem pořízení 2 kusů polohovacích vaků – 180 cm a 2 kusů 
polohovacích hadů – 200 x 20 cm. 

• ZŠ Integra Vsetín – půjčování kompenzačních pomůcek pro potřeby kurzů. 
• Nadace Charty 77 –  se sídlem Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 – materiální a 

technická podpora počítačové učebny KIC 
 
 
 
  Významné organizace a spole čnosti, kterým 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. 
 
Charita Vsetín, Auxilium, Masarykova ve řejná knihovna  - spolupracující organizace 
zabývající se problematikou cílových skupin, jde o výměnu zkušeností, společnou práci 
s klienty. 
 
Rodinné a mate řské centrum Sluní čko Vsetín,  Rokytnice – spolupráce zejména při 
vzdělávacích aktivitách 
 
Úřad práce Vsetín  – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti. 
 
Dům kultury Vsetín  – spolupráce při realizaci především kulturních a volnočasových aktivit. 
 
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 
 
Psychologové, psychiat ři a klini čtí psychologové  
 
Zlínský kraj 
 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

VKCI Vsetín o.p.s. 
Rybníky 1628 
755 01 Vsetín 

31.12. 2008 

ROZVAHA  

Úč NO Úč 1 - 01 

Název a sídlo účetní jednotky 

Ministerstvo financí ČR 
schváleno MF ČR 
č.j. 283/77 225/2001 
s účinností pro účetní jednotky  
účtující podle účtové osnovy 
pro nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí výkaz 
1x přislušnému fin. orgánu 

(v tisících Kč) 

26842149 
IČO 

1 2 
AKTIVA 

sestavená k 

 001  Dlouhodobý majetek celkem  A. 

 002  I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  A.I. 

 003  (012) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1. 

 004  (013) Software 2. 

 005  (014) Ocenitelná práva 3. 

 006  (018) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4. 

 007  (019) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5. 

 008  (041) Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku 6. 

 009  (051) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 7. 

 010  Dlouhodobý hmotný majetek celkem  A.II. 

 011  (031) Pozemky 1. 

 012  (032) Umělecká díla a předměty 2. 

 013  (021) Stavby 3. 

 014  (022) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. 

 015  (025) Pěstitelské celky trvalých porostů 5. 

 016  (026) Základní stádo a tažná zvířata 6. 

 017  (028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. 

 018  (029) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. 

 019  (042) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9. 

 020  (052) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10. 

 021  Dlouhodobý finan ční majetek celkem  A.III. 

 022  (061) Podíly v ovládaných a řízených osobách 1. 

 023  (062) Podíly v osobách  s podstatným vlivem 2. 

 024  (063) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 3. 

 025  (066) Půjčky organizačním složkám 4. 

 026  (067) Ostatní dlouhodobé půjčky 5. 

 027  (069) Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6. 

 028  (043) Pořízení dlouhodobého finančního majetku 7. 

 029  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  A.IV. 

 030  (072) nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 1. 

 031  (073) softwaru 2. 

 032  (074) ocenitelným právům 3. 

 033  (078) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 4. 

 034  (079) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 5. 

 035  (081) stavbám 6. 

 036  (082) samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 7. 

 037  (085) pěstitelským celkům trvalých porostů 8. 

 038  (086) základnímu stádu a tažným zvířatům 9. 

 039  (088) drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 10. 

 040  (089) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 11. 
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 352 041 3 730 Krátkodobý majetek celkem  B. 

36 042  Zásoby celkem  B.I. 
36 043  (112) Materiál na skladě 1. 

 044  (119) Materiál na cestě 2. 

 045  (121) Nedokončená výroba 3. 

 046  (122) Polotovary vlastní výroby 4. 

 047  (123) Výrobky 5. 

 048  (124) Zvířata 6. 

 049  (132) Zboží na skladě a v prodejnách 7. 

 050  (139) Zboží na cestě 8. 

 051  (314) Poskytnuté zálohy na zásoby 9. 
88 052 2 214 Pohledávky celkem  B.II. 
2 053 20 (311) Odběratelé 1. 

 054  (312) Směnky k inkasu 2. 

 055  (313) Pohledávky za eskontované cenné papíry 3. 
48 056 31 (314) Poskytnuté provozní zálohy 4. 

 057  (315) Ostatní pohledávky 5. 

 058  (335) Pohledávky za zaměstnanci 6. 

 059  (336) Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 7. 

 060  (341) Daň z příjmu 8. 

 061  (342) Ostatní přímé daně 9. 

 062  (343) Daň z přidané hodnoty 10. 

 063  (345) Ostatní daně a poplatky 11. 

 064  (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 12. 
38 065 2 163 (348) Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků 13. 

 066  (358) Pohledávky za účastníky sdružení 14. 

 067  (373) Pohledávky z pevných termínových operací 15. 

 068  (375) Pohledávky z emitovaných dluhopisů 16. 

 069  (378) Jiné pohledávky 17. 

 070  (388) Dohadné účty aktivní 18. 

 071  (391) Opravná položka k pohledávkám 19. 
218 072 1 500 Krátkodobý finan ční majetek celkem  B.III. 

12 073 17 (211) Pokladna 1. 

 074  (213) Ceniny 2. 
206 075 1 483 (221) Bankovní účty 3. 

 076  (251) Majetkové cenné papíry 4. 

 077  (253) Dlužné cenné papíry 5. 

 078  (256) Ostatní cenné papíry 6. 

 079  (259) Pořízení krátkodobého finančního majetku 7. 

 080  (261) Peníze na cestě 8. 
10 081 16 Jiná aktiva celkem  B.IV. 
10 082 16 (381) Náklady příštích období 1. 

 083  (385) Příjmy příštích období 2. 

 084  (386) Kursové rozdíly aktivní 3. 
352 085 3 730 AKTIVA CELKEM                                   ř. 1 + 41  

PREMIER system (c) 1995 - 2003 
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řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

3 4 
PASIVA 

-8 086 66 Vlastní zdroje celkem  A. 

 087  Jmění celkem  A.I. 

 088  (901) Vlastní jmění 1. 

 089  (911) Fondy 2. 

 090  (921) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3. 
-8 091 66 Výsledek hospoda ření celkem  A.II. 

-74 092  Účet hospodá řského výsledku  1. 

 093 -31 (931) Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2. 
66 094 97 (932) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3. 

360 095 3 664 Cizí zdroje  B. 

 096  Rezervy celkem  B.I. 

 097  (941) Rezervy 1. 

 098  Dlouhodobé závazky celkem  B.II. 

 099  (951) Dlouhodobé bankovní úvěry 1. 

 100  (953) Emitované dluhopisy 2. 

 101  (954) Závazky z pronájmu 3. 

 102  (955) Dlouhodobé přijaté zálohy 4. 

 103  (958) Dlouhodobé směnky k úhradě 5. 

 104  (389) Dohadné účty pasivní 6. 

 105  (959) Ostatní dlouhodobé závazky 7. 
360 106 3 664 Krátkodobé závazky celkem  B.III. 

3 107  (321) Dodavatelé 1. 

 108  (322) Směnky k úhradě 2. 

 109  (324) Přijaté zálohy 3. 

 110  (325) Ostatní závazky 4. 
193 111 138 (331) Zaměstnanci 5. 

 112  (333) Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6. 
105 113 83 (336) Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 7. 

 114  (341) Daň z příjmu 8. 
9 115 11 (342) Ostatní přímé daně 9. 

 116  (343) Daň z přidané hodnoty 10. 

 117  (345) Ostatní daně a poplatky 11. 

 118  (346) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 12. 

 119  (348) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků 13. 

 120  (367) Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů 14. 

 121  (368) Závazky k účastníkům sdružení 15. 

 122  (373) Závazky z pevných termínových operací 16. 

 123 3 367 (379) Jiné závazky 17. 

 124  (231) Krátkodobé bankovní úvěry 18. 

 125  (232) Eskontní úvěry 19. 

 126  (241) Emitované krátkodobé dluhopisy 20. 

 127  (255) Vlastní dluhopisy 21. 
50 128 65 (389) Dohadné účty pasivní 22. 

 129  (249) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 23. 

 130  Jiná pasiva celkem  B.IV. 

 131  (383) Výdaje příštích období 1. 

 132  (384) Výnosy příštích období 2. 

 133  (387) Kursové rozdíly pasivní 3. 
352 134 3 730 (ř.86 + 95) PASIVA CELKEM  
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hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Činnosti 
celkem 

VKCI Vsetín o.p.s. 
Rybníky 1628 

755 01 Vsetín 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2008 

26842149 
IČO 

sestavený k 

schváleno č.j. 283/76 102/2000 
a účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy pro  
nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

Ministerstvo financí  

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Náklady     A.  
Spot řebované nákupy celkem  302  302 I.  
Spotřeba materiálu 139  139 1.  
Spotřeba energie 163  163 2.  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek    3.  
Prodané zboží    4.  
Služby celkem  2 065  2 065 II.  
Opravy a udržování 7  7 5.  
Cestovné 200  200 6.  
Náklady na reprezentaci 33  33 7.  
Ostatní služby 1 825  1 825 8.  
Osobní náklady celkem  4 017  4 017 III.  
Mzdové náklady 2 757  2 757 9.  
Zákonné sociální pojištění 1 260  1 260 10.  
Ostatní sociální pojištění    11.  
Zákonné sociální náklady    12.  
Ostatní sociální náklady    13.  
Daně a poplatky celkem  1  1 IV.  
Daň silniční    14.  
Daň z nemovitostí    15.  
Ostatní daně a poplatky 1  1 16.  
Ostatní náklady celkem  31  31 V.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17.  
Ostatní pokuty a penále 2  2 18.  
Odpis nadobytné pohledávky    19.  
Úroky 6  6 20.  
Kursové ztráty    21.  
Dary    22.  
Manka a škody    23  
Jiné ostatní náklady 23  23 24.  
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek  celkem     VI.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM    25.  
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM    26.  
Prodané cenné papíry a vklady    27.  
Pořizovací cena prodaného materiálu    28.  
Tvorba zákonných rezerv    29.  
Tvorba zákonných opravných položek    30.  
Poskytnuté p říspěvky celkem     VII.  
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    31.  
Poskytnuté příspěvky    32.  
Daň z příjmů celkem     VIII.  
Dodatečné odvody daně z příjmů    33.  
Náklady celkem  6 416  6 416   
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hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Činnosti 
celkem 

VKCI Vsetín o.p.s. 
Rybníky 1628 

755 01 Vsetín 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2008 

26842149 
IČO 

sestavený k 

schváleno č.j. 283/76 102/2000 
a účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy pro  
nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

Ministerstvo financí  

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Výnosy     B.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  742  742 I.  
Tržby za prodej vlastních výrobků 79  79 1.  
Tržby z prodeje služeb 663  663 2.  
Tržby za prodej zboží    3.  
Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem     II.  
Změna stavu vnitroorganizačních zásob    4.  
Změna stavu zásob polotovarů    5.  
Změna stavu zásob výrobků    6.  
Změna stavu zvířat    7.  
Aktivace celkem     III.  
Aktivace materiálu a zboží    8.  
Aktivace vnitroorganizačních služeb    9.  
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    10.  
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku    11.  
Ostatní výnosy celkem  1  1 IV.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    12.  
Ostatní pokuty a penále    13.  
Platby za odepsané pohledávky    14.  
Úroky 1  1 15.  
Kursové zisky    16.  
Zúčtování fondů    17.  
Jiné ostatní výnosy    18.  
Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opr. položek     V.  
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.    19.  
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů    20.  
Tržby z prodeje materiálu    21.  
Výnosy z krátkodobého finančního majetku    22.  
Zúčtování zákonných rezerv    23.  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    24.  
Zúčtování opravných položek    25.  
Přijaté p říspěvky celkem  25  25 VI.  
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    26.  
Přijaté příspěvky 25  25 27.  
Přijaté členské příspěvky    28.  
Provozní dotace celkem  5 574  5 574 VII.  
Provozní dotace 5 574  5 574 29.  
Výnosy celkem  6 342  6 342   
Hospodá řský výsledek p řed zdaněním  -74  -74 C.  
Daň z příjmů    34.  
Hospodá řský výsledek po zdan ění -74  -74 D.  
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Příloha k ú četní závěrce 

ke dni  31.12.2008  
 

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

 sídlo účetní jednotky:  755 01 Vsetín, Rybníky 1628 

 IČO:  26842149 

 právní forma:  Obecně prosp ěšná spole čnost 

 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. 

j) Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

 rozvahový den:  31.12.2008 
 datum sestavení účetní uzávěrky: 31.12.2008 
 podpisový záznam: 

 
účetní závěrku sestavila: Eva Zaoralová - účetní 
podpis: 
 

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, spis O, vložka 186 
 hlavní předmět činností: Komunitní aktivity se zaměřením na osoby se 

zdravotním postižením 
 Správní rada:  Předseda správní rady:   

JUDr. Lubomír Gajdušek, r.č. 560811/1993 
Vsetín, Na Kopečku 8, PSČ 755 01  
 
Místopředseda správní rady:   
Ing. Radomír Zimek, r.č. 631024/2169 
Vsetín, Horní Jasénka 144, PSČ 755 01  
 
Člen správní rady:   
Jiří Čunek, r.č. 590222/1776 
Vsetín, Plotky 10, PSČ 755 01  
 
Člen správní rady:   
Bc. Věra Goldová, r.č. 545503/4211 
Vsetín, Na Kamencoch 1039, PSČ 755 01  
 
Člen správní rady:   
Mgr. Petr Kopřiva, r.č. 650818/0041 
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Zlín, Okružní 5430, PSČ 765 05  
 
Člen správní rady:   
Doc. RNDr. Josef Krátoška, r.č. 290228/109 
Prostějov, Budovcova 17, PSČ 796 01 
 

B zakladatelé:   Základní škola Integra Vsetín, sdružení 
právnických osob, Salesiánská provincie Praha 

 vklady do vlastního jmění:  Žádné  
C účetní období:   Účetním obdobím je kalendářní rok 2008. 
 použité účetní metody: Účetní jednotka zpracovávala účetnictví podle 

účetních předpisů pro neziskové organizace , tzn. 
z. č.                504/ 2002 Sb., kterou se provádí 
některá ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 způsob zpracování účetních záznamů: Na počítači v účetním programu firmy PREMIER        
system, a.s,Saturnova 1/1197,104 00 Praha-
Uhříněves 

 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: V souladu se zákonem č. 193/2008 Sb., o daních 
z příjmů 
 

 způsob stanovení reálné  
hodnoty majetku a závazků:  

Žádné 
 
 

D významné události:   Žádné významné události nenastaly 
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 

Nebylo použito 

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 
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 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 

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

Žádné 

L výsledek hospodaření v členění podle 
jednotlivých druhů činnosti 

Hlavní činnost:   - 73 961,28  Kč 
 

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

 
              11,68 osob 
  2 756 707,- Kč 
  1 260 324,- Kč 
                0,- Kč 
              0,- Kč 
              0,- 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 

Žádné 

 významné položky aktiv Žádné 
 významné položky ve výkazech 

kompenzovány  s jinými položkami 
Žádné 

U přehled o poskytnutých darech         0,- Kč  
 přehled o přijatých darech        25 000,- 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 
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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. 

Poradenské a informa ční centrum  
Pod Žamboškou 920 

755 01 Vsetín 
tel./fax: 571 410 231; 571 420 330 

http://www.kovpic.cz; http://www.pic-vsetin.cz  


