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Úvodní slovo předsedy spolku 
 

Rok 2017 utekl jako voda. Byl to rok, který přinesl mnoho nového. Setkání se zajímavými lidmi, otevření 

mnoha dveří, které byly doposud zavřené, mnoho nových tváří. Dalo by se říct, že šlo o rok s velkým 

„R“.  

UCHO, z.s., prošlo první „pětiletkou“, a tak jsme se trochu ohlíželi zpět. Vznikla fotokniha, která 

dokumentuje naše první nejisté kroky v roce 2012, ale i o mnoho jistější chůzi v roce 2017. Povedlo 

se nám pokřtít knihu, která se stala pomyslnou třešničkou na našem narozeninovém dortu s pěti 

svíčkami.  

Těžko se celý rok dá shrnout do pár řádků, přesto první, co nás napadne, když se za uplynulým rokem 

ohlídneme, je asi pocit, že i když to bylo náročné – stálo to za to. Moc bych si přála, aby nám všem 

nadšení, odhodlání a síla vydržela i do let dalších… 
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Základní informace o spolku UCHO, z.s. 
UCHO, z.s., je spolek, který je registrovaný u spolkového rejstříku Krajského soudu v Plzni pod spisovou 

značkou L 6335. Spolek působí především v obci Tlumačov u Domažlic a ve Kdyni. Jedním z hlavních 

cílů spolku je podpora volnočasových aktivit dětí, dospělých i seniorů, podpora dětí se zdravotním 

postižením a pořádání charitativních akcí. 

 

Kontaktní informace 
 

Sídlo: 

Tlumačov 35 

344 01 Domažlice 

Telefon: 723 463 479, 724 503 952 

IČO: 226 09 652 

 

Bankovní spojení: Komerční banka: 107-8603440247/0100 

Webová stránka: www.uchozs.cz 

 

Organizační struktura 
ČLENSKÁ SCHŮZE 

− Homolková Marie, Ing. 

− Kučerová Lenka 

− Maierová Ludmila, DiS. 

− Pivoňková Andrea 

− Ticháčková Lenka, DiS. 

− Urbánková Jiřina 

− Vacíková Pavlína, Ing. 

VÝBOR SPOLKU  

− Homolková Marie, Ing. 

− Maierová Ludmila, DiS. 

− Pivoňková Andrea 

− Ticháčková Lenka, DiS.  

 

PŘEDSEDA SPOLKU (STATUTÁR) 

− Ticháčková Lenka, DiS.  

MÍSTOPŘEDSEDA SPOLKU 

− Homolková Marie, Ing. 

 

  

http://www.uchozs.cz/
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Základní cíle spolku 
− Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů, což je hlavním 

posláním spolku. 

− Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit. 

− Podpora kreativní tvorby, neprofesionálních uměleckých a řemeslných aktivit. 

− Podpora aktivního života v obci. 

− Podpora osob s hendikepem. 

− Ochrana přírody a krajiny, jakožto i podpora a rozvíjení principů trvale udržitelného rozvoje 

obce, posilovat pocit sounáležitosti k místu, kde občané žijí a podporovat spoluodpovědnost 

za stav prostředí. 

− Získávat a předávat odborné poznatky v oblasti zdraví, ekologie, veřejného a neziskového 

sektoru. 

− Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti. 

 

Formy činnosti spolku 
− Pořádání veřejných společenských a sportovních akcí, soutěží, tvořivých dílen, workshopů a 

kurzů pro děti a dospělé. 

− Pořádání vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů, kurzů apod. 

− Pořádání charitativních akcí. 

− Provozování sociálních služeb pro hendikepované děti. 

− Fundraising a psaní projektů, grantů apod. vycházející především z komunitní metody, 

realizace dlouhodobých projektů. 

− Spolupráce s místní samosprávou. 

− Výchovné využití regionu z hlediska ekologického a historického aspektu – péče o významné 

krajinné prvky, kulturně historické památky apod., ekologické aktivity. 
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Činnost v roce 2017 
 

Žena regionu 
Počátek roku se nesl v duchu ankety Žena regionu. Tuto anketu zaštiťuje senát ČR a v každém kraji jsou 

oceněny ženy, které nejsou moc vidět, ale dělají velké věci. Hlasování probíhalo přes webové stránky 

ankety a Lence Ticháčkové se v této anketě podařilo obsadit 2. místo za vytvoření Centra Ouško a jeho 

provoz.  

 

 

Jarní dětská dílna – 6.5.2017  
Dílnička přinesla dětem z Tlumačova a okolí možnost vyrobit si vlastní loutku. Vyráběla se loutka lišky. 

Práce zabrala více času, a tak si tentokrát děti vyrobily výrobky jen dva. Druhým dílkem se stali motýlci 

z papíru a dutinek. 

 

 

Tlumačovskej puchejř – 27.5.2017 
Loňský pochod rodičů s dětmi sliboval toulání se zemědělci krajinou. Účastníci si vyzkoušeli dráhu 

zručnosti v jízdě s „kolmahou“, poznávali hospodářské plodiny, nebo si zasadili vlastní rostlinku do 

připravených květináčků. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli slunné odpoledne zakončit opékáním 

buřtíků.  
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Křest knihy a 5. výročí od založení spolku – 9.6.2017 
Větší akcí roku se stal křest knihy Duhový most do země překvapení, který se uskutečnil v rámci 5. 

výročí založení spolku UCHO. Jak už to při křtu knihy bývá nesměly chybět kmotřičky, a to paní Krista 

Hemzáčková, zkušený speciální pedagog z Centra vývojové péče při FN Lochotín, a paní Mgr. Lenka 

Hečková, právnička úřadující na ministerstvu školství a zároveň maminka dítěte se zdravotním 

postižením.  

Během akce proběhlo mnoho rozhovorů např. s grafičkou knihy slečnou Renatou Novou, s garantkou 

knihy paní Mgr. Pavlou Skalovou, se zástupci sponzora, kterým byla Obec Česká Kubice a s dalšími. 

Program byl propředen krajovou, klasickou i moderní hudbou. Po celé odpoledne panovala dobrá 

nálada a hosté z řad klinických logopedů, zástupců města Kdyně, senátu a další se dobře bavili i u rautu, 

který pro tuto příležitost připravili žáci SOU Horšovský Týn pod vedením pana mistra Dušana Rybáka.  

 

 

 

Beseda s Ženou regionu 
V říjnu přišlo do městské knihovny v Horšovském Týně besedovat na 2 desítky lidí s ženou, která 

obsadila druhé místo v anketě žena regionu, tedy s Lenkou Ticháčkovou. Besedovalo se nejen o ženě 

regionu, ale i o tom, jaké to je být maminkou dítěte se zdravotním postižením, jak se dají těžké chvíle, 

které život přináší přežít, co je v životě důležité a co ne. Po dvou hodinách času, které velmi rychle 

utekly se všichni s úsměvem na tváři rozešli ke svým domovům.  

 

Vítání občánků – 5.11.2017 
Tato akce se konala již tradičně v tlumačovské hospodě ve spolupráci s obcí Tlumačov. Pan starosta 

přivítal v roce 3 nové občánky z 5 pozvaných. 
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Vánoční výstava – 18.-19.11.2017 
Tlumačovská vánoční prodejní výstava si již získala své fanoušky, a tak i letos byla účast opravdu hojná. 

Za 500. návštěvníkem ještě několik dalších dorazilo, takže jsme se dostali na číslo 511. 

Výstava nabídla širokou škálu výrobků vztahujících se k adventu a blížícímu se vánočnímu období. 

Bohužel se povinnost vést EET podepsala i na některých výstavcích, které jsme již v tomto velmi 

úspěšném ročníku nemohli přivítat.  

 

 

Vánoční charitativní jarmark v Domažlicích – 25.11.2017  
Již podruhé se stal jarmark akcí, která zajistila finanční injekci pro náš spolek. UCHO, z.s. je 

provozovatelem sociální služby Centra Ouško ve Kdyni, a tak své uplatnění najde každá korunka, kterou 

spolek získá nebo vydělá. Velice si Vážíme každého člověka, který na tento Jarmark přispěl finančně 

nebo výrobky, které se dále prodávaly. V letošním ročníku se podařilo získat přes 116 000,- korun. 

Děkujeme. 

 

 

Ostatní akce 
Dále jsme organizačně pomohli obci Tlumačov při slavnostním otevřením stezky starých odrůd 

ovocných stromů (14.5.2017), při křtu knižní publikace o Filipově Hoře (10.9.2017) a při setkání seniorů 

(10.12.2017). 
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Centrum Ouško 
 

Sociálně aktivizační služby Centrum Ouško pro děti se zdravotním postižením zaznamenala v roce 2017 

několik drobných změn.  

Rozšířili jsme cílovou skupinu dětí, se kterými pracujeme. V současnosti tak můžeme poskytovat naše 

služby dětem s mentálním postižením, kombinovaným postižením a dětem s narušenou komunikační 

schopností. Během roku jsme naše služby poskytli 16 dětským uživatelům.  

Vytvořili jsme také projekt „Všude tady mi rozumí“, který byl částečně finančně podpořen Plzeňským 

krajem. Myšlenka a hlavní činnost projektu spočívá v nastavení komunikace mezi dětskými uživateli 

naší služby a institucemi, které děti navštěvují. V realitě spočívá projekt v tom, že jezdíme do školek, 

škol nebo např. za logopedy našich dětí ze služby a společně hledáme možnosti spolupráce a zlepšení 

přijetí dětí se zdravotním postižením v těchto zařízeních. Jde o vzájemné pochopení potřeb obou stran. 

Jsme v roli jakýchsi průvodců, rádců a tvořitelů potřebných komunikačních pomůcek. Projekt je 

úspěšný, rodiči velmi kladně ceněný a musíme říct, že se pravděpodobně stane do budoucnosti 

stavebním kamenem pro terénní formu naší služby, pokud se nám podaří získat prostředky na její 

provoz.  

V roce 2017 došlo také k drobným personálním změnám na postech sociálních pracovníků. Tým Centra 

Ouško se v současnosti skládá ze dvou pedagogů vychovatelů, dvou sociálních pracovníků, 

administrativní pracovnice, pracovníka úklidu a vedoucí služby. Všechny tyto posty jsou celkově 

zastoupeny 5 osobami.  

V roce 2018 plánujeme změnu ve způsobu realizace poskytování služby, zaměříme se více na 

individuální potřeby dětských uživatelů. Budeme pokračovat dle finančních možností s projektem 

Všude tady mi rozumí a čekají nás změny v administrativních záležitostech v souvislosti s GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Výroční zpráva spolku UCHO, z.s., za rok 2017 

9 
 

Veřejný závazek 
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen SAS) 

Centra Ouško je umožnit dětem se zdravotním postižením zdokonalovat své dovednosti, poskytovat 

pomoc a podporu v oblasti jejich vzdělávání, rozvoje, pomoci s jejich začleněním do společnosti, být 

jejich oporou při hájení jejich práv, aktivně se podílet na smysluplném vyplnění jejich volného času a 

snažit se zabránit jejich vyloučení ze společnosti na základě hendikepu. 

Cílem služby je, aby naši uživatelé mohli žít co nejvíce běžným životem v jejich přirozených sociálních 

skupinách. 

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 1 do 15 let se zdravotním postižením: 

s mentálním postižením 

s kombinovaným postižením 

s narušenou komunikační schopností 

 

Služba je poskytována zdarma – jde o službu sociální prevence dle § 66, zákona č. 108/2006 Sb. 

Kapacita služby – je 15 dětí týdně, 5 dětí na jedné aktivizační dílně 

 

Forma služby – Sociálně aktivizační služby Centra Ouško jsou poskytovány ambulantní formou, 

prostřednictvím aktivizačních dílen nebo individuálních setkání, která probíhají na adrese Centra 

Ouško, Masarykova 11, Kdyně. Každá aktivizační dílna se řídí individuálními potřebami uživatelů, jejich 

dovednostmi a znalostmi, složením uživatelů na aktivizační dílně a tematickým plánem. 

 

Stavíme na: 

1) schopnosti komunikovat 

rozvíjet komunikační dovednosti dětí 

nabídnout nové vzory chování 

zvyšovat sociální dovednosti uživatelů 

 

2) být podle svých možností soběstačný 

nácvik praktických dovedností a získání tak větší 

sebedůvěry a nezávislosti uživatelů 
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rozvíjet schopnosti a soběstačnost uživatelů 

 

3) být součástí společnosti 

usnadnit a podpořit nenásilný nástup do procesu školního vzdělávání 

 

 

Chceme: 

smysluplně a užitečně trávit volný čas 

poskytovat potřebné informace a podporu uživatelům 

poskytnout pomoc při hájení uživatelových práv 

rozvojem nebo udržováním osobních a sociálních dovedností, usnadnit začlenění uživatelů do 

běžné společnosti 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím uživatele 

podpořit začlenění a setrvání uživatelů v jejich přirozených sociálních skupinách 

 

 

Základní činnosti: 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací, volnočasové 

aktivity) 

  
sociálně terapeutická činnost (rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob) 

  
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí) 
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Zásady poskytování sociální služby 
Uživatelé: 

vycházíme z individuálních potřeb uživatelů 

respektujeme individualitu každého uživatele a jeho svobodnou vůli 

zachováváme uživatelovu lidskou důstojnost 

aktivně zapojujeme uživatele do činností, rozvíjíme tak spolupráci i samostatnost 

motivujeme uživatele k činnostem, které jej nevedou k prohlubování či setrvávání v jeho 

nepříznivé situaci 

posilujeme a podporujeme uživatelovu snahu o sociální začlenění 

respektujeme lidská práva uživatele a jeho zájmy, přání 

dbáme na rovný přístup bez diskriminace 

ctíme právo uživatele si stěžovat 

 

 

Pracovníci: 

Ctíme Etický kodex sociálních pracovníků ČR 

Respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Rovný přístup v pracovním kolektivu 

Účastníme se supervize a dalšího vzdělávání 

Ctíme Listinu základních práv a svobod 
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Knihovna 
 

Tituly do knihovny stále přibývají a jejich počet je kolem 200 knižních titulů. 

Knihy jsou vybírány se záměrem rozšířit odborné znalosti o konkrétních typech zdravotního postižení, 

podpořit rozvoj vzdělávání, péči o děti se zdravotním postižením, možnosti nalézt informace o různých 

dietách, možnostech komunikace, rozvoji osobnosti, kreativní činnosti apod. 

 

Provozní doba: 

Pondělí 13:30 - 16:00 

Úterý 08:30 - 11:30 

Středa 08:30 - 11:30 

Čtvrtek zavřeno 

Pátek zavřeno 
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Hospodaření spolku v roce 2017 
 

Výkaz zisku a ztráty 
 

 

NÁKLADY 

Název položky Činnost hlavní  Činnost vedlejší  Celkem 

Spotřeba materiálu 71 394,83 Kč 5 299,50 Kč 76 694,33 Kč 

Prodané zboží 6 658,00 Kč  6 658,00 Kč 

Ostatní služby 51 828,93 Kč  51 828,93 Kč 

Mzdové náklady 77 591,00 Kč  77 591,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 13 717,00 Kč  13 717,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 228,00 Kč  228,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 6 040,00 Kč  6 040,00 Kč 

NÁKLADY CELKEM 227 457,76 Kč 5 299,50 Kč 232 757,26 Kč  

 
 

VÝNOSY 

Název položky Činnost hlavní  Činnost vedlejší  Celkem 

Tržby za vlastní výkony a zboží 37 973,00 Kč  157 607,00 Kč  195 580,00 Kč  

Přijaté příspěvky (dary) 58 203,00 Kč   58 203,00 Kč  

Přijaté členské příspěvky 900,00 Kč   900,00 Kč  

Provozní dotace celkem 74 850,00 Kč   74 850,00 Kč  

VÝNOSY CELKEM 171 926,00 Kč  157 607,00 Kč  329 533,00 Kč      

 
 

   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -55 531,76 Kč  152 307,50 Kč  96 775,74 Kč  
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Sponzorské dary a doatace 

obec Česká Kubice 30 000,00 Kč  

Plzeňský kraj 30 000,00 Kč  

sponzorské dary od FO a FO podnikající 23 203,00 Kč  

Nadace Bernardových 20 000,00 Kč  

městys Všeruby 10 000,00 Kč  

obec Tlumačov 10 000,00 Kč  

ZOD Mrákov 5 000,00 Kč  

obec Česká Kubice 4 850,00 Kč  

CELKEM 133 053,00 Kč  

 

 Kč-

 Kč50 000,00

 Kč100 000,00

 Kč150 000,00

 Kč200 000,00

 Kč250 000,00

Spotřeba
materiálu

Prodané
zboží

Ostatní
služby

Mzdové
náklady

Zákonné
sociální

pojištění

Zákonné
sociální
náklady

Jinné
ostatní
náklady

NÁKLADY
CELKEM

Náklady 2017

 Činnost hlavní  Činnost vedlejší

 Kč-

 Kč50 000,00

 Kč100 000,00

 Kč150 000,00

 Kč200 000,00

 Kč250 000,00

 Kč300 000,00

 Kč350 000,00

Tržby za vlastní
výkony a zboží

Přijaté příspěvky
(dary)

Přijaté členské
příspěvky

Provozní dotace
celkem

VÝNOSY CELKEM

Výnosy 2017

 Činnost hlavní  Činnost vedlejší
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Členské příspěvky 2017 900,00 Kč  

 

Akce 2017 

Vstupné Vánoční výstava 20 360,00 Kč  

Prodej knihy Duhový most 10 113,00 Kč  

CELKEM 30 473,00 Kč  

 

Vedlejší činnost spolku 

Prodej výrobků na vánoční výstavě 2 145,00 Kč  

Prodej cukroví a občerstvení na vánoční výstavě 38 772,00 Kč  

Prodej výrobků na charitativním jarmarku 116 690,00 Kč  

CELKEM 157 607,00 Kč  

 

 

Přehled čerpání finančních prostředků získaných ze sponzorských darů, grantů a dotací 
Sponzorské dary od fyzických osob, od fyzických osob podnikajících, od obce Česká Kubice a ZOD 

Mrákov sloužily k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku uvedených ve stanovách a dále 

sloužily k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností, zvláště pak k financování Centra 

Ouško. 

 

Nadace Bernardových 
 

Využití finančního příspěvku – Pomáhat je normální  nadace Bernardových  v celkové 

výši 20. 000,-- Kč 

Finanční příspěvek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z grantu Pomáhat je normální, použil v rámci své 

činnosti spolku při realizaci aktivizačních dílen v Centru Ouško. Spolek nakoupil potřebné technické 

vybavení, díky finančnímu příspěvku mohl prohloubit vzdělání svých zaměstnanců a také využil finanční 

příspěvek na propagační činnost, konkrétně pak k tisku nových letáčků propagující nově rozšířenou 

sociální službu Centra Ouško. 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ - GRANT POMÁHAT JE NORMÁLNÍ 

DODAVATEL POLOŽKA CENA 

BFZ VZDĚLÁVACÍ 
AKADEMIE 

Kurz příprava na inspekci v ss 883,00 Kč  

DRAGON PRESS Letáčky Centrum Ouško 5 142,50 Kč  

GoMarket s.r.o. Náplně do tiskárny 385,00 Kč  

MC Benjamínek Seminář jógy 5 100,00 Kč  

NWT a.s. Barevná tiskárna 7 519,00 Kč  

Sdružení NROS Seminář fundraising 1 250,00 Kč  

    20 279,50 Kč 
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Vzdělávání zaměstnanců 

Pracovníci Centra Ouško jsou profesionálové, kteří ve spolupráci s vedením Centra Ouško zodpovědně 

plánují a následně se zúčastňují takových vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí, které jsou 

přínosné nejen jejich osobnímu rozvoji, ale hlavně dětem, kterým se v Centru Ouško věnují. Tyto 

vzdělávací aktivity jsou voleny s ohledem na potřeby uživatelů služby tak, aby jim pracovníci mohli být 

přínosnými partnery v jejich rozvoji.  

 

Nákup technického vybavení 

Spolek zakoupil novou barevnou tiskárnu, kterou využívá při tisku barevných komunikačních kartiček. 

Ty jsou využívány a používány dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost. Umožní vyjádřit 

dětem svou volbu i beze slov a dávají dětem prostor zvolit např. činnost, kterou chtějí konat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagační letáčky 

Spolek UCHO, z.s. rozšířil okruh cílové skupiny a nově poskytuje sociální službu dětem s narušenou 

komunikační schopností. Po této změně byly vyhotoveny nové letáčky, které již tuto cílovou skupinu 

zahrnují. 

 

 

Plzeňský kraj 
 

Využití finanční dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v  rámci dotačního 

titulu „INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OKHE 2017“  

Projekt „Všude tady mi rozumí!“ byl zahájen v červnu 2017 s termínem ukončení 31. 5. 2019. Ke konci 

roku 2017 jsou v projektu zařazeny 3 děti, které navštěvují Sociálně aktivizační služby Centra Ouško ve 

Kdyni. Většina dětí, které navštěvují Centrum Ouško, má závažné komunikační obtíže. V rámci projektu 

bylo naší snahou nabídnout ucelenou a provázanou spolupráci na rozvoji komunikačních dovedností 

dítěte. Rodiče našich dětských uživatelů dali souhlas k oslovení institucí jako jsou MŠ, ZŠ, kroužky, 

logopedické ambulance. Tyto instituce jsme kontaktovali, navštívili, dojednali spolupráci a pustili se do 

příprav a výroby pomůcek. Někde jsme stavěli na čisté louce, jinde jsme přispěli „jen sdílením dobré 

praxe“ nebo radou.  
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Během uplynulých 6 měsíců se do projektu „Všude tady mi rozumí!“ zapojily 3 děti, uzavřeli jsme 4 

dohody, vykonali 11 setkání u spolupracujících institucí, proběhl 1 seminář pro asistenty pedagoga a 

najezdili jsme +/- 214 km, u spolupracujících institucí jsme strávili 14 hodin a příprava pomůcek pro 

účastníky v projektu nám zabrala 721 minut.  

V rámci projektu byl nakoupen materiál, díky němuž byly vytvořeny pomůcky, které dětským 

uživatelům usnadňují komunikaci s okolím, s rodinou nebo s kamarády ve škole či školce a podpoří 

jejich rozvoj. Bylo zakoupeno také další vybavení jako např. radiomagnetofon a dataprojektor, které 

budou mimo jiné využívány při relaxačních cvičeních a dále pak byly pořízeny dřevěné skříňky, ve 

kterých najde své místo materiál pro tvorbu pomůcek.  

Pracovníci Centra Ouško se účastnili v rámci projektu několika kurzů, seminářů, konferencí a supervizí, 

které jsou přínosné nejen jejich osobnímu rozvoji, ale hlavně dětem, kterým se v Centru Ouško věnují. 

Tyto vzdělávací aktivity jsou voleny s ohledem na potřeby uživatelů služby tak, aby jim pracovníci mohli 

být přínosnými partnery v jejich rozvoji. V rámci sebevzdělávání a prohlubování profesních znalostí 

využívají pracovníci také odbornou literaturu z knihovny Centra Ouško, do které v rámci projektu byly 

zakoupeny nové knižní tituly. 

Cíle projektu se průběžně naplňují a my věříme, že se nám podaří získat dostatečné množství finančních 

prostředků na pokračování projektu i do budoucnosti. 
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VYÚČTOVÁNÍ - VŠUDE TADY MI ROZUMÍ 

DODAVATEL POLOŽKA CENA 

PhDr. Marina 
Stejskalová, CSc. 

Kurz - Základy aktivizace vjemové 
soustavy klienta 

4 200,00 Kč 

Alza.cz a.s. Radiomagnetofon     1 145,00 Kč  

DKshop.cz Dataprojektor     3 199,00 Kč  

PAVLIK CZ s.r.o. Papír. a kreat. materiál     2 805,40 Kč  

Institut Bernarda 
Bolzana v.o.s. 

Kurz - Sociální šetření     1 850,00 Kč  

bfz vzdělávací akademie Kurz          1 499,00 
Kč  

PAVLIK CZ s.r.o. Papírenský materiál         1 397,00 
Kč  

MEGA KNIHY ODBORNÉ KNIHY         2 702,00 
Kč  

ESO R-MARKET spol. 
s.r.o. 

SKŘÍŇKY 10 077,00 Kč 

  ČASOPIS SS 538,00 Kč 

  SUPERVIZE 587,60 Kč 

    30 000,00 Kč 

 

 

Obec Tlumačov 
 

Využití finančního příspěvku obce Tlumačov  v celkové výši 10. 000,-- Kč  

Sponzorský dar jsme využili na zhotovení fotoknihy k 5. výročí od vzniku našeho spolku, k nákupu 

drobných propagačních materiálů a k nákupu drobných cen na Puchejř, tradiční pochod rodičů s dětmi. 

 

POLOŽKA CENA 

Fotokniha Bylo nám pět 2 134,00 Kč 

Odměny na Puchejř - reklamní papírové tašky s logem 3 906,00 Kč 

Odměny na Puchejř - balónky s logem 3 375,00 Kč 

Odměny na Puchejř - pitíčka  585,00 Kč  

CELKEM 12 447,00 Kč 
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Městys Všeruby 
 

Využití finančního příspěvku městys Všeruby  v celkové výši 10. 000,-- Kč  

Finanční příspěvek, který spolek UCHO, z.s., obdržel z rozpočtu městyse Všeruby, použil v rámci své 

činnosti Centra Ouško ve Kdyni na nákup materiálu využitého při aktivizačních dílnách v Centru Ouško, 

na nákup odborné literatury a na další náklady spojené s činností Centra Ouško.  

 

 

VYÚČTOVÁNÍ - PŘÍSPĚVEK MĚSTYS VŠERUBY 

DODAVATEL POLOŽKA CENA 

LIDINEC s.r.o. Stojan na prospekty 1 180,00 Kč  

SVOJTKA a Co., s.r.o. Odborné knihy o montessori 1 754,00 Kč  

DONATIVO s.r.o. Odborná kniha o autismu 589,00 Kč  

SECUPACK s.r.o. Papírenské zboží - obalový materiál 1 083,00 Kč  

Fortel katalog s.r.o. Koberec hrací 827,00 Kč  

PeKro spol. s.r.o. Zaoblovač rohů 198,00 Kč  

Kipex s.r.o. Materiál - samolepící kolečka 320,00 Kč  

STOKLASA telxt.galanterie Materiál - suchý zip 614,09 Kč  

Send předplatné Časopis sociální služby 323,00 Kč  

  Papíren-potřeby 363,00 Kč  

Miroslav Málek SSL certifikát 2 997,00 Kč  

CELKEM    10 248,09 Kč  

 

Nákup materiálu využitého při aktivizačních dílnách v Centru Ouško 

Materiál je aplikován pro tvorbu pomůcek pro děti s poruchou komunikace, tzv. komunikačních karet, 

které jsou využívány a používány dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost. Umožňují 

vyjádřit dětem svou volbu i beze slov a dávají dětem prostor zvolit např. činnost, kterou chtějí konat. 

Kartičky jsou například pomocí suchých zipů, magnetek atd. přichycovány všude tam, kde se 

předpokládá jejich využití. 

 

Nákup odborné literatury 

Pracovníci Centra Ouško jsou profesionálové, kteří ve spolupráci s vedením Centra Ouško zodpovědně 

plánují a následně se zúčastňují různých vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí, které jsou přínosné 

nejen jejich osobnímu rozvoji, ale hlavně dětem, kterým se v Centru Ouško věnují. Další vzdělávání je 

podporováno samostudiem při čtení odborné literatury. Jednotlivé knižní tituly jsou vybírány s ohledem 

na potřeby uživatelů služby tak, aby jim pracovníci mohli být vždy přínosnými partnery v jejich rozvoji.  

 

Nákup ostatního materiálu  

Stojan byl zakoupen za účelem uspořádání a zpřehlednění všech prospektů, které poskytli Centru Ouško 

ostatní poskytovatelé sociálních služeb a další podobné instituce, které mohou uživatelé sociální služby 

Centra Ouško navštěvovat a následně využívat jejich služby. Vzhledem k ochraně dat a zabezpečení 

datových přenosů mezi serverem s webovou prezentací a prohlížečem zakoupil spolek SSL certifikát.  
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Poděkování  
 

V našem pátém – výročním – roce se nám dařilo pokračovat v naší činnosti pouze díky obětavé práci 

našich členů, odbornému přístupu a lidskosti pracovníků Centra Ouško a podpoře našich sponzorů 

a podporovatelů.  

Velice si Vážíme každého, kdo je ochoten nám jakýmkoliv způsobem pomoci, a to jak finančně, 

materiálně či radou nebo vlastním přičiněním.  

DĚKUJEME VŠEM! 😊  
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Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 

 

  

Hospodářská činnost

NÁKLADY

Číslo 

řádku

Náklady na cestovné

Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních 

služeb

Celkem

4

Náklady na reprezentaci

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladových dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Stav k rozvahovému dni

Hlavní činnost

  5 299,50

Daně a poplatky

A. 1 x x

Mzdové náklady

9.

10.

  76 694,33

x

Aktivace dlouhodobého majetku

1.

2.

3.

7.

     I. 2   129 881,76

   0,00

  135 181,26

Osobní náklady

4.

5.

6.

8.

3   71 394,83   5 299,50

6    0,00    0,00    0,00

  6 658,00    0,00   6 658,00

5    0,00    0,00

7    0,00    0,00    0,00

Ostatní sociální pojištění12.

Zákonné sociální pojištění11.

8   51 828,93    0,00   51 828,93

   0,00

Zákonné sociální náklady

     II. 9    0,00    0,00

Ostatní sociální náklady14.

13.

10    0,00    0,00    0,00

   0,00

   0,00

  91 536,00

   0,00

Daně a poplatky

11    0,00    0,00

   0,00

   0,00

12    0,00

  91 536,00

15.

     III. 13

  77 591,00

  13 717,00

   0,00

   228,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

14   77 591,00    0,00

16    0,00

15   13 717,00

17    228,00

18    0,00    0,00

   0,00     IV. 19    0,00

   0,00    0,0020    0,00
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16.

Ostatní náklady

17.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a 

penále

Odpis nedobytné pohledávky

18.

19.

Nákladové úroky

Kursové ztráty

20. Dary

22. Jiné ostatní náklady

21. Manka a škody

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 

rezerv a opravných položek

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24.

25.

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

26.

27.

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

zúčtované mezi organizačními složkami

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

29. Daň z příjmů

Náklady celkem

     V. 21   6 040,00    0,00   6 040,00

     VIII.

22    0,00    0,00    0,00

23    0,00    0,00    0,00

24    0,00    0,00    0,00

25    0,00    0,00    0,00

26    0,00    0,00    0,00

39   227 457,76   5 299,50   232 757,26

27    0,00    0,00    0,00

38    0,00    0,00    0,00

28   6 040,00    0,00   6 040,00

37    0,00    0,00    0,00

     VI. 29    0,00    0,00    0,00

36    0,00    0,00    0,00

     VII.

30    0,00    0,00    0,00

35    0,00    0,00    0,00

34

31    0,00    0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00

32    0,00    0,00    0,00

33    0,00    0,00    0,00



Výroční zpráva spolku UCHO, z.s., za rok 2017 

23 
 

 

VÝNOSY

Výsledek hospodaření před zdaněním

Provozní dotace

B.

     I.

1.

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

Provozní dotace

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

42   74 850,00    0,00   74 850,00

Tržby za vlastní výkony a zboží

Ostatní výnosy

41   74 850,00    0,00   74 850,00

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a 

penále

Platby za odepsané pohledávky

40 x x x

Výnosové úroky

Kurzové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

     II. 43   59 103,00    0,00   59 103,00

2. 44    0,00    0,00    0,00

3. 45   58 203,00    0,00   58 203,00

4. 46    900,00    0,00    900,00

     III. 47   37 973,00   157 607,00   195 580,00

     IV. 48    0,00    0,00    0,00

5. 49    0,00    0,00    0,00

6. 50    0,00    0,00    0,00

7. 51    0,00    0,00    0,00

8. 52    0,00    0,00    0,00

9. 53    0,00    0,00    0,00

10. 54    0,00    0,00    0,00

     V. 55    0,00    0,00    0,00

11. 56    0,00    0,00    0,00

12. 57    0,00    0,00    0,00

13. 58    0,00    0,00    0,00

14. 59    0,00    0,00    0,00

15. 60    0,00    0,00    0,00

61   171 926,00   157 607,00   329 533,00

C. 62 -  55 531,76   152 307,50   96 775,74

Výnosy celkem

D. 63 -  55 531,76   152 307,50   96 775,74Výsledek hospodaření po zdanění


