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Výroční zpráva

2007

Lucie, 13 let

VZNIK ORGANIZACE
Obecně prospěšná společnost DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk byla založena
18. 2. 2000 Mgr. Janem Nedomou, Mgr. Janou Večeřovou a Mgr. Kateřinou Křenovou.
Vznik této společnosti byl iniciován potřebou pomoci handicapovaným dětem
a jejich rodičům v našem regionu.
Činnost společnosti organizace byla zahájena v návaznosti na Speciální
základní a mateřskou školu pro žáky s více vadami na ulici Třebízského, se kterou je
Dětský klíč v úzké spolupráci. Tato škola byla v roce 2005 sloučena se zvláštní školou
a dostala nový název Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, se
sídlem na ulici Hanácká. Škola nabízí maximální péči dětem s vadami řeči, sluchu
a zraku, věnuje se i skupině dětí s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou
dysfunkcí a dětem, u kterých dochází z různých příčin k nerovnoměrnému, nebo
opožděnému vývoji osobnosti. Jedná se o zařízení rodinného typu, které jako jediné
v regionu poskytuje odbornou péči pro děti s autismem. Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
od roku 2000 zajišťuje handicapovaným dětem prostředky pro zkvalitnění jejich
výuky a práce s dětmi ve jmenované škole.

Vážení přátelé,
v roce 2007 vešel v platnost nový zákon o sociálních službách.
Obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk byla registrována
Krajským úřadem v Olomouci jako poskytovatel sociálních služeb, a to
osobní asistence a odlehčovací služby pro děti s handicapy, především
s poruchami autistického spektra. Nabídku odlehčovacích služeb jsme
rozšířili o jednodenní prázdninové výlety. I nadále jsme spolupracovali
s Asociací pro pomoc lidem s autismem Praha. Proběhlo další vzdělávání
osobních asistentů. I díky Vaší pomoci mohly rodiny z našeho regionu
využít konzultací špičkových psychologů.

V roce 2003 začala organizace realizovat projekty volnočasových aktivit
s osobní asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, léčebné jízdy na koních
a canisterapie. Byla vybavena cvičná kuchyňka za účelem procvičování základních
sociálních dovedností. V rámci respitní péče probíhají od r. 2004 letní integrační
pobyty. Postupně byly zařazeny i víkendové pobyty pro děti s diagnózou
autismus. Tyto akce jsou zaměřeny na pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí
Hrubého Jeseníku, zvládání cestování hromadnými dopravními prostředky. V roce
2006 se nám podařilo získat a vybavit klubovnu. Zde probíhá zájmová činnost
(např. výtvarná činnost, poslech hudby, individuální nácviky). Děti si zde mohou
vybrat ze svých oblíbených herních aktivit.

Nejstaršímu dítěti s autismem, které je v naší péči, bude letos
18 let. V regionu neexistuje zařízení poskytující odbornou sociální péči
navazující na školní docházku. Proto vynakládáme společně s rodinami
postižených dětí nemalé úsilí, které směřuje k vybudování zařízení
chráněného bydlení. Jedině moderní zařízení postavené na odborné péči
může zabránit využívání klecových lůžek a nadměrné zbytečné medikaci
klientů s autismem.

Veškeré služby a aktivity probíhají za asistence pracovníků odborně
proškolených v problematice autismu. Během své působnosti organizace vždy
usilovala o navazování a rozšiřování kontaktů s rodinami takto postižených dětí,
o zjišťování jejich potřeb a požadavků, a také o poskytování informací v oblasti
plánovaných aktivit.

Činnost Dětského klíče byla v loňském roce finančně
podpořena z prostředků ministerstev, olomouckého kraje, Města
Šumperk, nadací a mnohými dárci z řad firem i soukromých osob.
Všichni naši donoři jsou uvedeni v závěrečné části této výroční zprávy.
Vážení, uplynul osmý rok činnosti naší obecně prospěšné
společnosti. Bez Vaší pomoci bychom tolik potřebné aktivity nemohli realizovat. Opět Vám patří poděkování nejen za Dětský klíč, ale také za děti
a jejich rodiny, kterým pomáháme.

Věra Nedomová
Předsedkyně správní rady
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POSLÁNÍ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Dětský klíč Šumperk o.p.s. je organizací poskytující sociální služby
směřující ke zlepšení péče o handicapované děti - zejména s diagnostikou autismus,
dále k podpoře jejich rodin, a k hledání možností začlenění dětí do společenského
života.

ZAKLADATELÉ
Mgr. Jan Nedoma

Mgr. Jana Večeřová

Mgr. Kateřina Křenová

Jana Hamplová

Ing. Pavel Hošek

DOZORČÍ RADA

HLAVNÍ CÍLE A NÁPLŇ ČINNOSTI

Jana Zajícová

poskytovat sociální služby rodinám dětí s lékařskou diagnózou autismus
a zajistit jim tak nezbytnou pomoc a podporu v péči o ně

SPRÁVNÍ RADA

usilovat o integraci takto handicapovaných osob formou chráněného bydlení

Ing. Věra Nedomová
Alena Švábová
Stanislava Nimmrichterová

aktivně napomáhat při tvorbě veřejných statků a obstarávání materiálně
- technické podpory školního prostředí a výukových programů

ZAMĚSTNANCI

spolupracovat s jinými organizacemi usilující o zlepšení kvality života
handicapovaným občanů

Bc. Jarmila Hovorková
Milada Mazurková
Mgr. Jana Andrýsková
Aneta Tkadlecová
Mgr. Jana Andrýsková
Aneta Tkadlecová

seznamovat laickou veřejnost s úskalími života postižených dětí
a mladistvých, zvláště s autismem
usilovat o integraci takto handicapovaných osob formou
chráněného bydlení
rozvoj komunikace osob s PAS (poruchy autistického spektra)

Mgr. Kateřina Hrochová
Vladimíra Horáková
Ivana Macurová
Mgr. Renata Schlemmerová
Adéla Přikrylová
Jana Schlemmerová
Jana Haltmarová
Anna Fedáková, Dis.
Mgr. Pavlína Vernerová
Bc. Jarmila Hovorková
Františka Konrádová
Iva Stejskalová
Kristýna Fabiánová
Iva Dosedlová

podpora rodin s PAS

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
nabídka služeb se snaží odrážet potřeby a přání potenciálních
i současných uživatelů a současně umožňuje uplatnit jejich
svobodnou volbu v návaznosti na jejich požadavky a možnosti
průběh a organizace služby respektuje individualitu handicapovaného
člověka a jeho právo se svobodně rozhodovat
veškeré služby a aktivity jsou namířeny k podpoře a růstu soběstačnosti
a schopnosti samostatně se pohybovat v přirozeném prostředí

koordinátorka do 12/07
koordinátorka od 12/07
odlehčovací služby do 6/07
asistentka administrativy a odlehčovací služby
vedoucí osobní asistentka do 6/07
osobní asistentka
vedoucí osobní asistentka od 7/07
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
osobní asistentka
pracovník v přímé obslužné péči
pracovník v přímé obslužné péči
pracovník v přímé obslužné péči

EXTERNÍ PRACOVNÍK

přístup pracovníků organizace je v souladu s ochranou práv uživatelů
a zásadou mlčenlivosti ve všech poskytovaných osobních informacích
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předsedkyně správní rady
členka správní rady
členka správní rady

Mgr. Pavlína Křížová
Mgr. Radka Jašková
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supervizorka
sociální pracovnice
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CO JE AUTISMUS ?

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007

Autismus bývá nejčastěji definován jako pervazivní vývojová porucha,
neboť hluboký kvalitativní deficit postihuje to, co utváří člověka jako sociální bytost.
Postižení se pak projevuje zejména v oblasti kognitivních funkcí jazyka (porozumění,
představivost), motoriky a sociálních dovedností. Takto postižený jedinec jen
s velkými obtížemi schopen porozumět běžné mezilidské komunikaci, smyslu
a významu lidského chování, není schopen zacházet s předměty či orientovat se
v situacích a přirozeném sociálním prostředí. Autismus je komplikované postižení,
které naruší vývoj komunikace, představivosti a sociální interakce v nejranějším
dětství. Zanechá tak dítě neschopné vytvářet normální mezilidské vztahy, vzdělávat
se. Velkým problémem je volnočasový program. Pokud je neorganizovaný, je
vyplňován stereotypním chováním, které slouží jako jediný pevný a známý bod
v takovéto chvíli (často se jedná o sebezraňování a agresi). K autismu se velmi často
pojí i určitá míra mentální retardace a velmi frekventovaný je i výskyt epilepsie.
Dítě postižené autismem vyžaduje téměř permanentní asistenci a velmi specifický
přístup při nácviku všech sociálních a praktických dovedností. Hlavním cílem
veškerého výchovného a vzdělávacího působení je dosažení maximální míry
soběstačnosti v praktickém životě.

1. OSOBNÍ ASISTENCE PRO DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK, O.P.S.

„Být autistický neznamená nemít lidskou duši. Ale určitě to znamená
být odcizený. Znamená to, že co je normální pro ostatní, není normální pro mne,
a co je normální pro mne, není normální pro ostatní. V určitém směru jsem velmi
špatně vybaven pro přežití v tomto světě, jako mimozemšťan, který přistál bez
orientačního manuálu. Ale moje osobnost je nedotčená, moje já je nepoškozené.
Život má pro mne velkou cenu a nacházím v něm smysl a nechci, abych byl zbaven
možnosti být sám sebou…

1.1 KROUŽKY DĚTSKÉHO KLÍČE

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.Osobní
asistence Dětského klíče Šumperk, o.p.s je směřována pro děti, které potřebují
zvláštní péči.Autistické děti potřebují pomoc proškoleného odborného asistenta
při většině činností. Potřebují pomoc při vedení a motivaci pomocí strukturalizace
a vizualizace s následnou odměnou. Cílem je získání jistoty dítěte, orientace
v čase a prostoru, a schopnost udržet naučené (příp. upevňovat) a učit se novým
dovednostem a návykům. Komunikace probíhá buď verbálně, nebo alternativními
způsoby.Protože většina klientů je nemluvících, jsou převážně využívána gesta
a piktogramy (znaky) pro konkrétní místo, činnost, čas a předměty. Při nepředvídaných situacích může docházet k problémovému chování, které způsobuje
a kumuluje nejistotu a dezorientaci, a naruší psychiku klienta na dlouhou dobu.
Další problémy nastávají v době dospívání. Může dojít k mnoha změnám v psychice,
které děti těžko chápou. Potřebnou jistotou je jim osobní asistent, který doprovází
a pomáhá v každodenních činnostech.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. vytváří realizací volnočasových aktivit vhodnou
časovou náplň, kdy dítě po skončení vyučování opustí prostor školy a má možnost
věnovat se různým zájmovým aktivitám. Nabídkou volnočasových kroužků pro
handicapované děti usilujeme o přiblížení se zcela běžnému modelu trávení času
mimo školu jejich zdravých vrstevníků.

Poskytněte mi důstojnost tím, že se setkáme ve světě pro mne
srozumitelném… uvědomte si, že jsme si odcizeni navzájem, že můj způsob
života není pouze poškozená verze vašeho. Zvažte své domněnky. Definujte své
podmínky. Spojte se se mnou ke stavbě mostů mezi námi.“

Tělovýchovný kroužek
Kroužek probíhá od roku 2003. Záměrem kroužku je
dosažení zdravého fyzického vývoje dětí, celkové psychické
pohody a prohloubení dovedností dle strukturovaného
programu. U skupiny dětí jsou očekávány také změny
v postojích a v chování vůči ostatním postiženým i zdravým
lidem. Během pohybu se aktivují přirozené komunikační
dovednosti a děti mohou některé sportovní disciplíny
provádět i v menších skupinkách. Prožívají potřebnou radost,
která vyplývá s možnosti strukturalizace žádaného pohybu.
Vzhledem k velké úspěšnosti a potřebám dětí (cvičení na
míčích, trampolíně, technika pro uvolnění svalů, relaxace a další
možnosti dle individuálního stavu dítěte) kroužek probíhá v průběhu školního roku
2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek, v prostorách tělocvičny 3. ZŠ Šumperk na ulici
8. května. Děti se na tento kroužek dopravují MHD, při které je vhodná příležitost
nácviku pohybu v širším sociálním prostředí a zvládání často nepředvídatelných
situací.

Jim Sinclair (1992). Bridging the paps: an inside-out view of autism. In: E.Schopler and G. Mesibov (Eds),
High Functioning Individuals with Autism. New York: Plenum Press.

O řeči červeného svetru
Steven byl s rodiči na prázdninách v horách a moc se mu tam líbilo. Byl
přímo fascinován sněhem, ledem a sluncem, které ozařovalo vše bílé. Celý týden
nosil silný červený svetr. To se stalo pře dvěma měsíci. Dnes mu maminka poprvé
od prázdnin opět oblékla tento červený svetr. Zpočátku nechápala, proč Steven
skáče radostí. Pro něj byl tento svetr známkou, že má prázdniny a pojede opět na
hory. Celý den byl velmi nervózní a stále čekal, kdy už se vydá na cestu. A večer,
protože neodjeli, dostal silný záchvat vzteku.
Theo Peeters (1998) Autismus
Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Výroční zpráva 2007
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Léčebná jízda na koních
a canisterapie

Auritmy
Souběžně s tímto kroužkem probíhají ještě tzv. autirytmy, tj. práce s rytmem,
pohybem a alternativní komunikací. Děti se zde za vedení osobního asistenta a pomocí
struktury učí zacházet s jednoduchými hudebními nástroji (jembé, rumba, cabasa,
deštné hole apod.). Tato aktivita je vede k objevení světa pravidelných rytmů a zvuků,
k navození příjemného pocitu uvolnění a radosti, procvičování neobvyklé motoriky
a ke vzájemné komunikaci za pomoci nástrojů.

Jízda na koních a kontakt se zvířaty velmi
pozitivně působí na psychický i na zdravotní stav
handicapovaných dětí a mládeže.
V roce 2007 tento kroužek začal navštěvovat
speciálně vycvičený pes – pejsek jež má „srdce
na tlapce“ a je opravdový kamarád dětí: pomáhá
při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální
cítění, poznávání a citovou složku. U autistů
pozvolným a dlouhodobým působením může pes
plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.
Kromě budování vztahu dětí ke zvířatům je na
těchto místech možnost pobytu v netradičním
prostředí a vyžití při venkovních hrách, které
naskýtá zemědělská usedlost Na dobré cestě
Nový Malín, o.p.s. kde se tento kroužek realizuje.
Kontakt se zvířaty má přínos pro psychickou
i fyzickou kondici dětí: správné držení těla při jízdě na koních.
Kroužek léčebné jízdy na koních zajišťujeme i pro skupinku dětí s jinými poruchami
vývoje, a to díky dobré spolupráci s na Ranchem Viktorie v Temenici. Zájem o aktivitu
zaznamenal značný nárůst, přestože je realizace této aktivity omezena pouze na letní
měsíce a prázdniny.

Kroužky probíhají vždy ve středu v prostorách kuchyňky a auti-třídy Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy v Šumperku na ul. Třebízského.

2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Odlehčovací služba je poskytována rodinám dětí s poruchami autistického
spektra. Jedná se zde o terénní či ambulantní službu. Poskytování odlehčovacích služeb
umožňuje rodičům výkon povolání, anebo mohou rodiče využít čas k odpočinku
a regeneraci psychických i fyzických sil nezbytných pro další péči o handicapované dítě.
Rodičům pečujícím o děti jsme se touto cestou snažili dopřát prostor pro vyřizování
neodkladných osobních záležitostí (návštěva lékaře, úřadů apod.), ale i možnost
účastnit se na běžném společenském životě (návštěva divadla, kina a mnoho dalších).
V roce 2007 se nám v rámci odlehčovacích služeb podařilo realizovat několik následně
popsaných projektů.

Kroužek sociálních dovedností
a Autirytmy

Letní integrační pobyt pro děti
s autismem na letním táboře

Vybudované prostory kuchyňky - domácí pracovní prostředí - pomáhá
dětem
s pervazivními
vývojovými
poruchami a dětem s diagnózou
autismus s přípravou na praktický
život. Děti se zde za podpory osobních
asistentů učí vždy jednou týdně
připravovat si jednoduché pokrmy,
uvařit čaj, ale například i umýt a uklidit
nádobí apod. Vzhledem ke specifickému
handicapu bylo opět nutno předem
vytvořit srozumitelné prostředí. K tomu
je využíváno tzv. procesuálních schémat,
což představuje vždy jednotlivou činnost (vaření čaje) rozfázovanou pomocí
piktogramů (obrázků) do jednotlivých kroků. Z tohoto schématu je pak naprosto
zřejmé, čeho chceme ve výsledku dosáhnout, jaké kroky tomu předcházejí a jaké
nástroje je třeba přitom použít. U dětí postižených autismem jsou však i zdánlivě
banální činnosti záležitostí dlouhodobého nácviku a intenzivního opakování, než
v nich docílí absolutní samostatnosti.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Výroční zpráva 2007

Letní integrační pobyt pořádáme
již od roku 2003. I v roce 2007 měli rodiče
možnost poslat v létě své dítě na pobyt,
který se konal tradičně v e Štědrákové Lhotě.
Díky velikému zájmu dětí se akce výjimečně
konala ve dvou následně po sobě jdoucích
turnusech.
Souběžně s tímto pobytem
probíhal tábor DDM Vili Doris. Jen tak bylo
možno realizovat hlavní myšlenku integrace
postižených dětí do kolektivu zdravých dětí,
a podpořit tak jejich vzájemnou interakci
a porozumění. Organizačně navíc akce splňovala základní podmínku, umístit postižené
děti do těsné blízkosti jejich klasického dětského tábora, a přitom jim zajistit nezbytné
podmínky pro bezproblémové zvládnutí jejich pobytu v často naprosto novém
a tudíž neznámém prostředí. S pomocí osobního asistenta postižené dítě daleko lépe
zvládá nejen přechod do zcela nového prostředí, ale i orientaci v něm, a v neposlední
řadě i zvládnutí vícedenního odloučení od rodiny vůbec. Nezanedbatelný přínos je to
také pro rodiny dětí s autismem, které mají možnost si během několika ,,volných“ dní
odpočinout a obnovit síly.
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Klubovna

Jednodenní prázdninový výlet

Klubovna a zároveň i sídlo
Dětského klíče se od roku 2006 nachází
na Lautnerově ulici v Šumperku. Díky
sponzorům se klubovna aktuálně
do vybavuje různými pomůckami
a materiálem , které zajišťují efektivní
využití pobytu v klubovně. Vybavení
klubovny umožňuje dítěti vybrat si
z oblíbených herních aktivit. Realizuje
se zde výtvarná činnost, individuální
nácviky, v kuchyňském koutku je také
možnost provádět praktické nácviky
některých
základních
sociálních
dovedností. Při příznivém počasí lze tento čas trávit venkovními procházkami
a hrami v parku a přírodě. Veškeré aktivity se opět odehrávají za podpory odborně
proškolených osobních asistentů. Osobní asistence zde umožňuje individuální
přístup ke každému dítěti. Provoz klubovny je dětem k dispozici po celý rok,
vždy nejméně dva dny v týdnu. Rodičům, kteří přivádějí děti do klubovny je tak
umožněno využít tento čas k obstarání osobních záležitostí nebo jen k relaxaci
a odpočinku.

Dětský klíč poprvé realizoval
celodenní výlet pro děti v době prázdnin.
Dva měsíce prázdnin, je pro děti s autismem
dlouhý z hlediska vyplňování volného času,
takže nejen děti, ale i rodiče tento výlet
ocenili. Den začíná pro děti oblíbenou jízdou
vlakem na vlakovou zastávku Ramzová,
kde se procházkou navštíví různé atrakce,
které obec Petříkov nabízí. Děti tuto lokalitu
znají z víkendových pobytů, takže se
celodenní výlet stal vyhledávanou formou
odlehčovacích služeb a organizace v nich bude i nadále pokračovat.

3. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ
I v tomto roce jsme pokračovali v procesu vzdělávání osobních asistentů
ve spolupráci s lektory APLA Praha. I nadále probíhalo zvyšování kvalifikace
fundraisera projektů, prostřednictvím školení a praktických kurzů. Umožnili
jsme konzultace špičkových psychologů a terapeutů do rodin dětí s poruchami
autistického spektra.

Víkendové pobyty
Víkendové pobyty jsou novinkou
od roku 2006. Díky velikému ohlasu jak rodičů, tak i dětí, se v této formě odlehčovacích
služeb pokračovalo i v roce 2007. Pobyty se
konaly v turisticky frekventované lokalitě
pohoří Jeseníků v penzionu ,,U orla‘‘. Zde
se skýtají pestré možnosti trávení času
bez rodičů v přírodě jako jsou: horské
čtyřkolky, koloběžky, letní bobová dráha,
procházky apod. I zde je předpokladem
pomoc a podpora odborně proškoleného
osobního asistenta, který po celou dobu
dohlíží na bezproblémový průběh zvládaní
pobytu v neznámém prostředí a odloučení
od rodiny. Rodiče ocenili možnost trávení
volného víkendu, mnohdy i po několika
letech intenzivní péče o tyto děti. Odlehčovací služba v této podobě má návaznost
na letní integrovaný pobyt. I nejmenší klienti mají možnost si zvyknout nejprve na
odloučení od rodičů na kratší dobu. Pozdější přechod na letní pobyt kdy je dítě bez
rodičů čtyři až pěti nocí není pro dítě tak nové a následně zde dochází k nácviku
odloučení s rodinou.
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4. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Módní přehlídka 2007
Pořádání módní přehlídky
se stalo pro Dětský klíč tradicí. I v jejím
sedmém ročníku děti ze speciální
SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk předvedly na
molu ve výstavní síni Vlastivědného
muzea Šumperk své vlastnoručně
vyrobené modely. Benefiční akci
uváděla herečka Šumperského divadla
p. Kaštická. Přední český módní návrhář
Luděk Hanák si i v roce 2007 připravil
zajímavou a působivou kolekci, kterou
odprezentovaly dívky, které se jako
většina účinkujících zřekly honoráře
ve prospěch podpory Speciální ZŠ. K vidění byla i kolekce jaro - léto fy LECOMB.
Tato společenská akce, jako možnost prezentace a získání prostředků na potřeby
spolupracující školy, je mezi sponzory i u široké veřejnosti velmi oblíbená.
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Pivovarské slavnosti HOLBA Hanušovice, a.s.

FINANČNÍ ZPRÁVA

Pivovar HOLBA při příležitosti pořádání
svých tradičních pivovarských slavností podpořil
činnost Dětského klíče. Výtěžek ze vstupného
byl přerozdělen neziskovým organizacím. Naší
organizaci byl předán šek v hodnotě 10 604 Kč.

ROZVAHA V TIS. KČ
dlouhodobý majetek

2 777

krátkodobý majetek

634

pohledávky celkem

157

odběratelé

57

Vánoční sbírka
V rámci výtvarné činnosti,
uskutečněné v klubovně a při konání
letního pobytu děti za pomoci osobní
asistentky malovaly různé motivy na
porcelánové hrníčky, svíčky, tašky, plátna
apod. Tyto výrobky pak byly vystaveny
na vánočním trhu a předávány jako
pozornost za poskytnuté prostředky
do vánoční sbírky. Vybrané peníze
organizace použila na speciální pomůcky
pro děti.

poskytnuté provozní zálohy

105

ostatní pohledávky

- 5

krátkodobý finanční majetek

12

běžný účet

465

Aktiva

3 411

jmění celkem

108

vlastní jmění

24

fondy

84

výsledek hospodaření celkem

1 287

cizí zdroje celkem

2 016

Vánoční sbírka - Hokej od fanoušků pro děti

dodavatelé

Tuto akci připravili fanoušci
hokejového klubu Draci Šumperk.
Sami iniciativně naplánovali prezentaci
Dětského klíče na šumperském stadionu,
kde bylo možné vidět výrobky dětí a
přispět na činnost organizace. Touto
cestou děkujeme všem zúčastněným

přijaté zálohy
ostatní přímé daně
ostatní závazky
dohadné účty pasivní

Pasiva
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477

pokladna

15
2
- 17
1 955
61

3 411
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PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ V KČ
Příjmy od odběratelů služeb celkem:
156 563

VÝSLEDOVKA V TIS. KČ

(reklama, klienti, vstupenky, úroky)

Náklady
Spotřebované nákupy
materiál
služby

1 020

Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy:
MPSV ČR
MŠMT ČR
Ministerstvo kultury ČR
Olomoucký kraj
Město Šumperk

124
124
285

opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
ostatní náklady celkem

16
504

zákonné sociální pojištění

105

jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté dary, granty
Provozní dotace

NROS/ČT
Nadace ČEZ
Nadace O2
Nadace Naše dítě
Nadace Dětský Mozek
SHM, s.r.o. Šumperk
EVERSTAR s.r.o. Šumperk
ASD Software, s.r.o. Šumperk
Jan a CO spol.s r.o. Postřelmov
KROK CZ, v.o.s. Hranice
Pivovar HOLBA, a.s. Hanušovice
Mgr. Lenka Tkadlecová, Šumperk
AGIDA s.r.o. Rapotín
Auto Kubíček s.r.o., Šumperk
CanTech s.r.o. Šumperk
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o. Šumperk
EPCOS s.r.o. Šumperk
Stanislav Hejný, AUTO-MOTO, Šumperk
KAMM sport, Šumperk
SATEZA, a.s. Šumperk
Zbyněk Ščuglík – FAST, Šumperk
Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s.
Cembrit CZ, a.s. Šumperk

267
397

zákonné sociální náklady

Dary nadací, z podnikatelské sféry a od fyzických osob:

2

mzdové náklady

100 000
80 000
40 000
65 000
22 000

2
6
93

1 589
155
2

další drobné dary

160 000
100 000
100 000
30 000
11 000
500 000
25 000
20 000
20 000
20 000
10 604
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
7 100

1 126
306

Celkové výdaje v roce 2007 v Kč 1 012 000
Náklady pro plnění sociálních služeb 875 000

Výsledek hospodaření

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Výroční zpráva 2007

577

Náklady na vlastní činnost organizace
(vč. materiálu zapůjčeného škole)
137 000
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V ROCE 2007 NÁS PODPOŘILI:
MPSV ČR

EPCOS s.r.o. Šumperk

MŠMT ČR

EVERSTAR s.r.o. Šumperk

Ministerstvo kultury ČR

Stanislav Hejný-AUTO-MOTO, Šumperk

Olomoucký kraj

JanCO spol.s r.o. Postřelmov

Město Šumperk

KAMM sport, Šumperk

NROS/ČT

KROK CZ, v.o.s. Hranice

Nadace ČEZ

Město Šumperk

Nadace O2

MK Fruit s.r.o., sklad Šumperk

Nadace Naše dítě

G. Muratidis - SALONICA, Šumperk

Nadace Dětský mozek

Mgr. Jan Nedoma, Nový Malín

ADA COPY SERVIS s.r.o. Šumperk

OPTOMEDIC DD s.r.o. Šumperk

AGIDA s.r.o. Rapotín

Pivovar HOLBA, a.s. Hanušovice

AKTOS OKNA s.r.o. Sobotín

SATEZA, a.s. Šumperk

ASD Software, s.r.o. Šumperk

SHM, s.r.o. Šumperk

Auto Kubíček s.r.o., Šumperk

Radim Šanovec KVĚTINKA, Šumperk

AZ EKOTHERM spol s r.o., Praha

Zbyněk Ščuglík – FAST, Šumperk

CanTech s.r.o. Šumperk

Mgr. Lenka Tkadlecová, Šumperk

Cembrit CZ, a.s. provozovna Šumperk

Unno universal, s.r.o. Šumperk

DELACON Biotechnik ČR,

Zemědělské zásobování a nákup

spol. s r.o. Šumperk

Šumperk, a.s

VÝPIS
Z REJSTŘÍKU
OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH
SPOLEČNOSTÍ

K.Effenberger, ALFA-BETA servis,
Zábřeh
Děkujeme všem našim příznivcům, jak novým tak i těm, se kterými spolupracujeme již několik let a zdůrazňujeme, že bez Vaší důvěry, štědrosti a pomoci by naše činnost nebyla vůbec
možná. Každého příspěvku si vážíme, i sebemenší příspěvek má velikou hodnotu. Je nám
proto ctí vám všem poděkovat za to, že díky Vaší přízni můžeme pomáhat potřebným.

Děkujeme všem, i dalším nejmenovaným dárcům.
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