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„Každé dítě má právo na bezstarostné dětství. Už samo narození dítěte je 
obrovské štěstí, ale neplatí to pro každé. Některé rodiny nejsou schopny 
poskytnout svým dětem potřebnou ochranu a péči, a tím se může život 
pořádně zamotat. Proto jsme tady my, abychom pomohli těm, kteří tuto 
pomoc nejvíce potřebují.“
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Charakteristika

IDEA, POSLÁNÍ, DŮVOD EXISTENCE A CÍL ORGANIZACE

Naším posláním je hájení zájmů a práv ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Naším cílem je
pomáhat a spolupodílet se na vytvoření podmínek pro zdárný vývoj a plnohodnotný život pro tyto děti. Nabízíme
komplexní sociálně právní pomoc a péči náhradním a biologickým rodinám a dětem v jejich obtížné situaci.

Poradenské centrum pro náhradní rodinu „Klubíčko štěstí“,  zapsaný spolek je nezisková organizace, která byla
založen dne 22. 9. 2016 z Rozhodnutí MS, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka L66534. 

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 19. 10. 2016 PM 21. 10. 2016 čj. 156975/2016/ KUSK
máme  pověření  k sociálně-právní  ochraně  dětí  dle  §  48  odst.  2  zákona  č.  359/1999  Sb.  ve  znění  pozdějších
předpisů; včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území České republiky.  

Rozhodnutí  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  ze  dne  30.5.2018  PM  31.5.2018  o  rozšíření  místa  výkonu
poskytování sociálně-právní ochrany dětí a pověření k poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných stát
se osvojiteli nebo pěstouny… A dále rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze 7.6.2021 o změně výkonu
poskytování sociálně-právní ochrany……( dle  § 11 odst. 1 písm d), § 11 odst. 2 písm c)). 

Oprávnění k činnosti v prostorách: Vlkova 19, Praha 3; na pobočce spolku Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí
nad Labem; a předem sjednaných prostorách vhodných pro setkání a konzultace s osobami pečujícími, a v místech
jejich pobytu ne území České republiky.

Poskytujeme služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí, především v náhradní rodinné péči. Klademe velký důraz
na  odbornost  našich  pracovníků,  kdy  všichni  naši  zaměstnanci  mají  odbornou  způsobilost  v sociálně  právní
ochraně  a  splňují  kvalifikační  předpoklady  pro  výkon SPOD,  včetně  dlouholeté  praxe  v této  oblasti.  Nabízíme
osobitý přístup při hledání nejvhodnějšího řešení konkrétních situací.  Činnost našeho centra se opírá o znalost
právních předpisů a potřeb klientů v oblasti sociální práce, psychologické a psychoterapeutické péče. 

Hlavní činnost: 

1. Uzavírání dohod a sledování výkonu pěstounské péče
2. Odborné poradenství a konzultace v NRP a základních právních rovinách
3. Psychologické konzultace a psychoterapeutická péče náhradních i biologických rodičů a dětí 
4. Doprovázení pěstounských rodin
5. Vzdělávání a přednášková činnost v oblasti NRP a péče o dítě
6. Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou 
7. Facilitace případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě 
8. Zajišťování osobní péče o svěřené dítě – odlehčovací pobyty pro děti
9. Volnočasové aktivity pro děti a rodiče
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ČINNOST V PŘÍSLUŠNÉM ROCE DLE POVĚŘENÍ K SPOD

1. Dohody o výkonu pěstounské péče

„Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů (dle  § 48 odst. 2 písm. d) ).“

Naše organizace uzavřela za rok 2021 celkem nových 9 dohod s osobami pečujícími na základě § 47b odst. 4 a souvisejících,
zákona č. 359/99 Sb. a podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. o výkonu pěstounské péče. V  předešlém roce k 31.12. 2020
bylo aktivních 169 dohod o výkonu PP.  Za rok 2021 bylo ukončeno dohod 15x z  důvodu zletilosti, 6x ukončení PP rozsudkem,
2x ukončení PP úmrtím. 

Celkový počet ukončených dohod v roce 2021 o výkonu pěstounské péče bylo 23; Celkový počet uzavřených dohod
v roce 2021 o výkonu pěstounské péče bylo 9; Celkem aktivních dohod k 31. 12. 2021 bylo 155. 

Počet aktivních dohod v roce 2021 o výkonu pěstounské péče se snížil oproti roku 2020 cca o 8 %.
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2. Poskytování výchovné a poradenské péče včetně osobní péče o dítě

„Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o
výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
a sledování výkonu pěstounské péče (dle § 48 odst. 2 písm. f) ).“

Přesto, že nám rok 2021 nezačal úplně nejlépe z důvodu covidové situace, kdy jsme museli některé pobyty zrušit, jak pobyt na
horách, tak i některé původně plánované vzdělávací pobyty, tak jsme ani trochu nezaháleli. 

Naším  pěstounským  rodinám  jsme  v době  nouzového  stavu  rozváželi  roušky,  pořádali  video  hovory  a  též  natáčeli  další
vzdělávací semináře formou DVD. Též jsme se snažili najít náhradní termíny pro vzdělávání osob pečujících, což se po menších
komplikacích povedlo. Také se povedlo najít nový termín na zrušené „Výročního setkání pěstounských rodin“, z loňského října,
na parníku v Praze. 

Výroční setkání pěstounských rodin na parníku v Praze. 

Dne 30.08.2021 proběhlo výroční setkání dětí a osob pečujících na parníku Praha. Pro děti byl připraven program včetně
občerstvení. V úvodu programu bylo hovořeno s pěstouny a dětmi, kdy jsme zhodnotili covidový rok 2020 a část roku 2021 a
probrali nabídku pro rok 2022, včetně legislativních změn. Byly řešeny různé podněty a dotazy ze strany osob pečujících. Byla
možnost individuálních konzultací, což bylo ze strany pěstounů využito.

V rámci doprovázení bylo provedeno  cca 960 návštěv v rodině, dále probíhala telefonická či on-line komunikace z důvodu
nařízení Vlády ČR- nouzový stav v rámci onemocnění Covid19.  Klíčový pracovník byl s rodinou v kontaktu minimálně 1x za
dva  měsíce,  včetně  telefonické  či  mailové  komunikace.  Všem  rodinám  poskytujeme  mimo  běžnou  komunikaci  i  odborné
poradenství v souvislosti s novými právními úpravami a metodikami, dále pak i psychologickou péči a poradenství. V případě
složitějších  právních  záležitostí  je  možná  konzultace  s naším  metodikem  paní  JUDr.  Věrou  Novotnou,  v případě  podpory
psychologa  s PhDr.  Evou  Havlíčkovou.  V rámci  IPODu  spolupracujeme  s příslušným  OSPOD  a  to  i  v  rámci  případových
konferencí, které se účastní klíčový pracovník rodiny.

V průběhu  roku  2021  jsme poskytli  možnost  pěstounským rodinám,  se  kterými  máme uzavřenou  dohodu,  ale  i  ostatním
rodinám, které mají uzavřenou dohodu s jinou institucí využít nabídku pobytů pro děti, tzv. osobní péče dle § 47a odst. 2 písm.
b) Z. č. 359/99 Sb. (odlehčovací služba). Zorganizovali jsme celkem 3 pobyty pro děti a to 1 zimní s  výukou lyžování a 2 o
hlavních letních prázdninách, z toho jeden zaměřený na výuku anglického jazyka formou hry. Zimní pobyt v únoru byl zrušen
z důvodu Covid19. Celkem se zúčastnilo všech pobytů 62 dětí z pěstounských rodin. Všechny pobyty byly tematicky zaměřeny
s bohatým programem. O každém dítěti byla zpracovaná zpráva a je součástí spisu.

První pobyt s „Klubíčkem štěstí“, který proběhl v Holanech
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 od 04  . 07. do 10. 07. 2021  

Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Aero Holany, kam jezdíme pravidelně, již několik let. Většina dětí to zná v Holanech
a velmi se tam těší. Výhodou již opakovaného pobytu v rekreačním zařízení Aero je, že máme navázán dobrý vztah s majiteli,
kteří  jsou  vždy  vstřícní  ohledně  našich  požadavků,  např.  zapůjčení  lodiček,  ochranných  vest,  sportovního  vybavení  atd.
Nedaleko Holan se nachází Máchovo jezero s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné sportovní činnosti. 

Program pobytu byl zaměřen na: sportovní aktivity spojené s turistikou a vodními sporty, soutěže, hry, vycházky, koupání 
v bazénu, jízda na lodičkách, výroba oddílových vlajek, lodiček, hledání pokladu, soutěže v týmech, turistické výlety po 
památkách a přírodních zajímavostech, celodenní výlet – návštěva Máchova jezera, projížďka parníkem, návštěva ZOO koutku 
a prohlídka s výkladem v psím útulku Doksy, hasičská exhibice s výkladem.

Děti  si  opět  odvezly  plno  zážitků  a  upomínkových  předmětů  na  tento  pobyt.  Pobytu  se  zúčastnilo  celkem  34 dětí
z pěstounských rodin. 

Vzhledem ke koronavirové situaci,  byla během pobytu zajištěna všechna hygienická opatření  nařízená
Vládou ČR.

Druhý pobyt s „Klubíčkem štěstí“, který proběhl v     Holanech u České Lípy  

 od 21  . 08. do 29. 08. 2021  

Pobyt proběhl v prostředí rekreačního střediska Aero Holany, 
nedaleko České Lípy. Jednalo se o již čtvrtý ročník pobytu touto formou
s výukou anglického jazyka, o který je velký zájem.

Tento pobyt s výukou anglického jazyka je určen pro děti navštěvující
základní školu. 
V rámci  tohoto  pobytu  probíhala  výuka  anglického  jazyka  a  také
komunikace během běžných denních činností v angličtině. Vše nenásilně
formou hry. V rámci sportovních činností se děti první dny koupaly, kdy
počasí  ještě  přálo,  jezdily  na  loďkách  a  šlapadlech.  Program  byl

uzpůsoben tak, aby z části probíhala výuka a hry. Prví den byly děti rozřazeny do čtyř skupin dle znalostí anglického jazyka, čtyři
lektoři se pak individuálně věnovali jednotlivým skupinám. Na každý den bylo dáno téma, ke kterému v  závěru dne děti připravily
scénku např. téma jídlo a potraviny ztvárnily jako návštěvu restaurace, kdy si v anglickém jazyce hrály na hosty, kuchaře a číšníka.

 Jeden den se uskutečnil celodenní výlet, navštívili jsme „Včelí farmu“    v Dubičné, kde se děti seznámily s životem včel a to i formou
odborné   přednášky, viděly vnitřek úlu, měly možnost si vyrobit ze včelího vosku svíčky, které si pak odvezly. Dále jsme navštívili
město Úštěk, kde proběhla exkurze expozice sladkovodních ryb i s přednáškou. Pro děti jsme též připravili večerní „bojovku“, kde
plnily úkoly. Anglický tábor patří k těm nejvíce oblíbeným pobytům.
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Pobytu se zúčastnilo celkem  28 dětí z pěstounských
rodin, z toho dvě děti z jiné organizace. 

3. Vzdělávání osob pečujících

„Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho
výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (
dle § 48 odst. 2 písm. a) ).“

Během roku 2021 naše Poradenské centrum, uskutečnilo pět čtyřdenních pobytových vzdělávacích seminářů, dva pobytové
semináře jsme přesouvali  na podzim z důvodu Covid19,  nařízení  Vlády ČR – nouzový stav.   Vzhledem k situaci  pandemie
Covid19 jsme též u některých pěstounů zvolili  alternativní  formu vzdělávání,  formou DVD v celkovém rozsahu 8 hodin  a
odborným textem, literaturou.

Formou  DVD  vzdělávání bylo celkem proškoleno  262 osob pečujících, z toho osob, se kterými máme uzavřenou dohodu o
výkonu PP 106, z jiných organizací 156 osob.

Pobytové  vzdělávání  bylo  poskytnuto  celkem  106 osobám,  se  kterými  máme  uzavřenu  dohodu.  V době  vzdělávání  osob
pečujících byla zajištěna osobní péče o děti s animačním programem. Celkem bylo poskytnuto pro 93 dětí zajištěním osobní
péče.

Celkový počet proškolených osob pečujících za rok 2021 je 368.

Vzdělávací pobyty

V červnu a v září proběhly vzdělávací pobyty v Dolní Malé Úpě, hotel Javor v termínu

od 17.6.-20.6.2021 a 9.9.-12.09.2021.  Hotel se nachází v oblasti ve východní části
Krkonoš,  v horské  vesničce  Dolní  Malá  Úpa nedaleko Pece  pod Sněžkou.  Hotel  je
obklopen  zahradou,  je  zde  velké  dětské  hřiště.  Možnost  venkovního  vyhřívaného
bazénu, vířivky a sauny. Ubytování bylo v jedno, dvou až čtyřlůžkových pokojích a
šestilůžkových apartmánech. 
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V září se uskutečnily další vzdělávací pobyty, a to v termínech 16.9.-19.9.2021 a 24.9.-27.9.2021 v Holanech u České Lípy. 

V říjnu se uskutečnil poslední vzdělávací pobyt letošního roku, a to v Kašperských
horách v termínu od 8.10.-11.10.2021. 

Osoby pečující  získaly  24 hodin povinného vzdělávání.  Dále měli  možnost  využít  individuálních konzultací  a  zúčastnit  se
večerního společného programu. Pro osoby pečující byly zajištěny studijní materiály, program po celou dobu pobytu. Plně bylo
hrazeno ze státního příspěvku ubytování, lektorská činnost a osobní péče o děti včetně ubytování a animační program. Témata
vzdělávacího programu: Psychohygiena ("Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám." (E.
Gibbon);  Poznej  sám sebe –  jak  si  člověk tvoří  obraz svého já.;  Jak  se  učí  klidu.;  Denní  snění,  fantazie,  meditace,  chůze,
Vytrvalost a pevná vůle. Psychologie – Komplex obětního beránka – (Vytváření obětních beránku je jedním z fenoménu, s
nimiž se setkáváme ve skupinách, je specifické pro rodinná a společenská uspořádání. Za obětního beránka bývají označováni
jednotlivci nebo skupiny, jež jsou viněni z toho, že jsou příčinou neštěstí. Hra na obětního beránka slouží k tomu, aby se její
iniciátor  zprostil  své  vlastní  odpovědnosti. Ohodnocen  jako  odlišný,  a  tudíž  ohrožující  a  zaslouží  si  být  nenáviděn).
ADD/ADHD v dětství a dospělosti – (Opakovaná selhání, neúspěchy, neporozumění, nepochopení a citové újmy vedou k
narušenému sebeobrazu a ubývající  sebeúctě;  Symptomy,  diagnostika,  léčba;  ADHD není duševní  nemoc ale  neurologická
vada) – přednášející Mgr. Lada Pourová. Agrese předškolního a školního věku – přednášející Mgr. Květuše Sluková, PhD.
NRP a legislativní změny, Pěstounská péče, rozšíření práv v PP, změna příjmení dítěte v PP, ochrana majetku dítěte
v pěstounské a poručenské péči – přednášející JUDr. Věra Novotná

V době vzdělávání byla zajištěna osobní péče o děti. V rámci animačního programu dle místa pobytu se děti koupaly v bazénu,
byly na výletě vláčkem, měly výtvarné a sportovní aktivity. V kašperských horách měly děti možnost navštívit  oboru s vlky
v Srní.  Večer se opékaly vuřty. Hrály hry, chodily na procházky. 

Alternativní vzdělávací seminář DVD :

Odborné vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující dle § 47a odst. 2, písm. d) a f) č. zák. 359/99 Sb. 

Vzdělávací seminář obsahuje jednotlivé vzdělávací okruhy v celkovém rozsahu až 30 hodin. Jednotlivá témata lze specifikovat 
a vybrat určitý počet hodin dle potřeb osob pečujících. 

Přednášená témata a jejich časový rozsah:

. Seminář z oblasti speciální pedagogiky – Čtení a psaní I. Část a II. část – přednášející Mgr. Alena Hauptmanová – 4.00

hodiny. (336,-Kč)
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. Seminář z oblasti speciální pedagogiky – Řeč a sluch – přednášející Mgr. Alena Hauptmanová – 1,50 hodin. (154,-Kč)

. Seminář z oblasti psychologie – Emoce a my – přednášející Mgr. Sylvie Stretti – 1,30 hodin (126,-Kč)

. Seminář z oblasti psychologie – Krizová situace očima dítěte – přednášející Mgr. Sylvie Stretti – 1,40 hodin (140,-Kč)

. Seminář z oblasti vývojové psychologie, školní zralost a specifické poruchy učení – Vývojová psychologie – přednášející

PhDr. Eva Havlíčková- 3.30 hod

. Seminář z oblasti kriminality nezletilých a sociálně patologických jevů u dětí – Nástrahy na internetu a sociálních sítí

– Kyberšikana – přednášející- Ing. Robert Vacek- 1 hodina

. Seminář z oblasti opatrovnictví nezletilých – Pěstounská péče – forma NRP – přednášející JUDr. Věra Novotná- 2.45

hodin

. Seminář z oblasti práva – Dědické právo – přednášející JUDr. Monika Selvičková, PhD. - 3.45 hodin

. Seminář z oblasti pediatrie – Nejčastější otázky k péči dětského lékaře – přednášející MUDr. Jan Toman- 30 minut

. Seminář z oblasti sociálně patologických jevů – Závislosti na návykových látkách a ostatní závislosti – přednášející 
Ing. Robert Vacek- 1.45 hodin 

. Seminář z oblasti deprivace dítěte a hyperaktivita u dětí, ADHD – přednášející Mgr. Lada Paurová- 2.15 hodin 

. Seminář z oblasti psychologie, dítě a ztráta, úmrtí v rodině – přednášející Mgr. Sylvie Stretti- 1.30 hodin

. Seminář z oblasti psychologie – Trauma a děti v pěstounské péči – přednášející Mgr. Eva Pávková- 2.30 hodin

. Seminář z oblasti sociálně-právní – Domácí násilí a syndrom CAN, I. část a II. část – přednášející JUDr. Monika 
Selvičková, PhD. - 4.30 hodin

Všichni pěstouni a osoby v evidenci, se kterými má naše Poradenské centrum uzavřenou dohodu, byli v zákonné lhůtě
proškoleni.

4. Poskytování poradenství osobám vhodným stát se osvojiteli či pěstouny a případové konference
a facilitace

Naše organizace poskytla poradenství osobám, které se informovaly o oblast náhradní rodinné péče, v  roce 2021, celkem 8
osobám. V roce 2021 jsme se zúčastnili 5 případových konferencí.        

Mgr. Zuzana Švadlenková

statutární zástupce - předseda z.s.

30. června 2022
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace  

v plném rozsahu  ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky  

 Poradenské centrum pro náhradní rodinu – 

  Klubíčko štěstí, z.s.

  Československé armády 364

                   250 70 Odolena Voda
Označení

a 
NÁKLADY 

b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

A.I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                          (součet A.I.1. až A.I.6.) 3 180          3 180
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

 377   377

Prodané zboží  0   0

Opravy a udržování  28  
           28

Náklady na cestovné 
 117   177

Náklady na reprezentaci  71   71
Ostatní služby 

 2 587   2 587
A.II. 

7. 

8. 

9. 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.) 

 0   0
Změna stavu zásob vlastní činnosti  0   0
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb  0   0
Aktivace dlouhodobého majetku 

 0   0

A.III. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až 
A.III.14.) 5 935   5 935
Mzdové náklady 

4 495   4 495
Zákonné sociální pojištění 

995   995

Ostatní sociální pojištění      361              361

Zákonné sociální náklady 
 84   84

Ostatní sociální náklady 
 0              0

A.IV. 15. Daně a poplatky                                                                       
(A.IV.15.)  5   5

Daně a poplatky  5   5
A.V. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až 
A.V.22.) 

                           21   21

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  0   0
Odpis nedobytné pohledávky  0   0
Nákladové úroky 

 0   0

Kursové ztráty 
 0   0

Dary 
 0   0

Manka a škody 
 0   0

Jiné ostatní náklady  21   21

05354510
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IČO 

 
0 5 3 5 4 5 1 0



 
Označení

a 
NÁKLADY 

b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

A.VI. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až 
A.I.27.)  0

  0

Odpisy dlouhodobého majetku  0   0
Prodaný dlouhodobý majetek 

 0   0

Prodané cenné papíry a podíly  0   0
Prodaný materiál  0   0
Tvorba a použití rezerv a opravných položek  0   0

A.VII. 28. Poskytnuté příspěvky                                                            
(A.VII.28.) 

 0   0

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami  0   0

A.VIII. 29. Daň z příjmů                                                                           
(A.VIII.29.) 

 0   0
Daň z příjmů 

 0   0

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)
9 141   9 141

Označení
a 

VÝNOSY
b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

B.I. 1. Provozní dotace                                                                           
(B.I.1.)  8 715   8 715
Provozní dotace 

 8 715          8 715
B.II. 

2. 

3. 

4. 

Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až 
B.II.4.)  1   1

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  0   0
Přijaté příspěvky (dary)  0              0

Přijaté členské příspěvky  1   1
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 

464   464

B.IV. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až 
B.VI.10.)  0   0

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  0   0
Platby za odepsané pohledávky 

 0   0

Výnosové úroky  0   0
Kursové zisky  0   0
Zúčtování fondů  0   0
Jiné ostatní výnosy  0   0

B.V. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)
 0   0

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 0   0

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0   0

Tržby z prodeje materiálu  0   0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0   0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0   0

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) 
9 180   9 180

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 39            39

Stránka 9



D. Výsledek hospodaření po zdanění 39            39

 

 

Sestaveno dne: 
28.6.2022

 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky spolek

spolek

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

Mgr. Švadlenková Zuzana
  

  

Předmět podnikání 

 
Podpora v oblasti náhradní rodinné péče

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 
Pagina Consult s.r.o.
 

tel.: 773 989 099 linka: 
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05354510

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

 v plném rozsahu ke dni                                                     Název a sídlo účetní jednotky
 31.12.2021

 

 

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)  0  0

A. I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)  0  0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0  0

Software  0  0

Ocenitelná práva  0  0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

A. II. 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)                                            207                  265

Pozemky  0  0

Umělecká díla, předměty a sbírky  0  0

Stavby  0  0

Hmotné movité věci a jejich soubory  0  0

Pěstitelské celky trvalých porostů  0  0

Dospělá zvířata a jejich skupiny  0  0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  207  265

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  0  0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  0  0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0  0

A. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.7.)  0  0

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba  0  0

Podíly - podstatný vliv  0  0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  0  0

Zápůjčky organizačním složkám  0  0
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(v celých tisících Kč) Poradenské centrum pro náhradní
Rodinu - Klubíčko štěstí, z.s.
Československé armády 364
Odolena Voda
25070

IČO 

 
0 5 3 5 4 5 1 0



5. 

6. 

Ostatní dlouhodobé zápůjčky  0  0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  0  0

  

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 

A. IV. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)  -207  -265

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  0  0

Oprávky k softwaru  0  0

Oprávky k ocenitelným právům  0  0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  0  0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  0  0

Oprávky ke stavbám  0  0

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 

 0  0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  0  0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  0  0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  -207  -265

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  0  0

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)  1 662  1 044

B. I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)  0  0

Materiál na skladě  0  0

Materiál na cestě  0  0

Nedokončená výroba  0  0

Polotovary vlastní výroby  0  0

Výrobky  0  0

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0  0

Zboží na skladě a v prodejnách  0  0

Zboží na cestě  0  0

Poskytnuté zálohy na zásoby  0  0

B. II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)  25
     17

Odběratelé  0  2

Směnky k inkasu  0  0

Pohledávky za eskontované cenné papíry  0  0

Poskytnuté provozní zálohy  25      15

Ostatní pohledávky  0  0

Pohledávky za zaměstnanci  0  0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

 0  0

Daň z příjmů  0  0

Ostatní přímé daně 
 0  0

Daň z přidané hodnoty  0  0

  

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 
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a b 1 2 

11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ostatní daně a poplatky  0  0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  0  0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků 

 0  0

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  0  0

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  0  0

Pohledávky z vydaných dluhopisů  0  0

Jiné pohledávky  0  0

Dohadné účty aktivní  0  0

Opravná položka k pohledávkám  0  0

B. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Krátkodobý finanční majetek celkem            (součet B.IV.1. až B.IV.8.) 
 1 467  980

Peněžní prostředky v pokladně  17                  9

Ceniny  0  0

Peněžní prostředky na účtech  1 450  971

Majetkové cenné papíry k obchodování  0  0

Dluhové cenné papíry k obchodování  0  0

Ostatní cenné papíry  0  0

Peníze na cestě  0  0

B. IV. 

1. 

2. 

Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)  170  47

Náklady příštích období  62  39

Příjmy příštích období  108  8

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.) 
 1 662                1 044

  

Označení 
PASIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)  499
 537

A. I. 

1. 

2. 

3. 

Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)  424                                        498

Vlastní jmění  424  498

Fondy  0                                            0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků  0  0

A. II. 

1. 

2. 

3. 

Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)  75  39

Účet výsledku hospodaření  75  39

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  0  0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  0  0

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)  1 163  507

B. I. 1. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)  0  0

Rezervy  0  0

B. II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)  0  0

Dlouhodobé úvěry  0  0

Vydané dluhopisy  0  0

Závazky z pronájmu  0  0
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Přijaté dlouhodobé zálohy  0  0

Dlouhodobé směnky k úhradě  0  0

Dohadné účty pasivní  0  0

Ostatní dlouhodobé závazky  0  0

B. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.) 
 438  488

Dodavatelé                                             26   0

Směnky k úhradě  0  0

Přijaté zálohy  0  0

Ostatní závazky  0  0

Zaměstnanci  233
                298

Ostatní závazky vůči zaměstnancům  7  7

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 

 132                  149

Daň z příjmů  0  0

Ostatní přímé daně  40  34

Daň z přidané hodnoty  0  0

Ostatní daně a poplatky  0
                  0

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 
 0  0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků  0  0

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  0  0

  

Označení 
PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 3 4 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  0  0

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  0  0

Jiné závazky     0  0

Krátkodobé úvěry  0  0

Eskontní úvěry  0  0

Vydané krátkodobé dluhopisy  0  0

Vlastní dluhopisy  0  0

Dohadné účty pasivní  0  0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  0  0

B. IV. 

1. 

2. 

Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.3.)  725  19

Výdaje příštích období  14  19

Výnosy příštích období  711  0

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)  1 662  1 044

Sestaveno dne: 28. 06. 2022

 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

Mgr. Švadlenková Zuzana
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spolek   

  

Předmět podnikání 

Podpora v oblasti náhradní rodinné péče  

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 
PAGINA Consult s.r.o.
 

tel.: 773 989 099 linka: 
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Přílohy k finančním výkazům

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č.  504/2002 Sb.

 Plná (pro velké a střední účetní jednotky) 

 Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)

 x Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti 

auditu)  

 

Název: Poradenské centrum pro náhradní rodinu-Klubíčko štěstí, z.s.

Sídlo: Československé armády 364, 25070 Odolena Voda´ ´

IČO: 05354510

Zapsána do OR dne: 22. 9. 2016, L 66534 u Mest. soudu Pha

Právní forma: SPOLEK

V likvidaci: ne

Předmět podnikání: Ochrana přirozených práv rodičů a dětí

Rozvahový den: 31. 12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2021

Podpisový záznam statutárního orgánu  Podpisový záznam účetní jednotky: 

 

 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 
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IČ: 05354510

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady ´

Účetnictví účetní jednotky je vedeno v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhl. c. 504/2002 o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisu.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady.

Účetní metody

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka je sestavena podle obecných účetních zásad, ve věcné a časové souvislosti s použitím
závazných postupu k rozvahovému dni při dodržení zásady opatrnosti.

Byly použity účetní metody stanovené platnými právními předpisy, nedošlo k odchylkám od těchto metod, které by mely 
významný vliv na výsledek hospodaření. 

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Poradenské centrum pro náhradní rodinu - Klubíčko štěstí, z.s. je spolek, který není založen za účelem podnikání a 
hospodaří dle schválených stanov.

Odpisy dl. majetku -  

 Finanční leasing - 

Peněžní prostředky jsou vedeny na jednom bankovním účtu vedeném u peněžního ústavu 
Raiffeisenbank Bank.

 

Účetní jednotka obdržela státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky,  o sociálně- právní
ochraně dětí.

 

 Spolek obdržel dar na účelem, který vyplývá z jeho stanov a činnosti.    

Náklady příštích období zde se jedná o pojištění, které částečně spadá do
roku 2021

 Krátkodobé závazky obsahují nevyplacené mzdy za měsíc prosinec včetně odvodů SP a ZP 

 Výdaje příštích období náklady věcně a časově spadající do r. 2021

 Účetní jednotce a ani společnosti, která zpracovává účetní agendu, nejsou známy skutečnosti, které by ovlivnily významným 
způsobem dopad na finanční situaci účetní jednotky.

 

 Účetní závěrka včetně přílohy za rok 2021 je uložena v sídle spolku.
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Kontaktní informace

Mgr. Zuzana Švadlenková Předseda –statutární 
zástupce,  z.s.

602 310 152 info@klubickostesti.cz

Zaměstnanci:

Hana Jandusová Ředitelka 737 441 289 jandusova@klubickostesti.cz

Mgr. Zuzana Švadlenková Manažér pro náhradní 
rodinnou péči; 
psychoterapeut, lektor, 
zapsaný mediátor

602 310 152 svadlenkova@klubickostesti.cz

Bc. Lucie Rudinská, DiS. Rodičovská dovolená janouskova@klubickostesti.cz

Dana Turková, DiS. Sociální pracovnice 721 377 805 turkova@klubickostesti.cz

Dana Hanušová, DiS. Sociální pracovnice 723 535 378 hanusova@klubickostesti.cz

Bc. Irena Kompertová Sociální pracovnice 777872050 kompertova@klubickostesti.cz

Mgr. Anna Laluhová Manažér pro odlehčovací a 
vzdělávací služby

776 291 400 kompertova@klubickostesti.cz

Mgr. Michaela Holcmannová Sociální pracovnice 792 309 899 holcmannova@klubickostesti.cz

Renata Vinařová Sociální pracovnice 736630518 vinarova@klubickostesti.cz

Martin Trávníček, MBA Pověřenec GDPR martin.travnicek@sevitech.cz

PhDr. Eva Havlíčková Dětský psycholog; 
psychoterapeut a lektor

info@klubickostesti.cz

JUDr. Věra Novotná Metodik SPOD; právník a 
lektor

info@klubickostesti.cz
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Informace o společnosti

Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí z.s.

Československé armády 364, Odolena Voda, 250 70

Telefon 602 310 152

e-mail: info@klubickostesti.cz; www.klubickostesti.cz

IČ: 05354510;  DIČ: CZ05354510
číslo účtu.: 195519688/5500 RB
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