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Vážení,
předkládáme Vám Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Elrond o.p.s. za rok 2016
Z výroční zprávy se dozvíte:





o organizační struktuře společnosti
o cílech, vizích a směřování společnosti
o jednotlivých aktivitách společnosti
informace o hospodaření naší společnosti ověřené auditem.

Orientaci v celé výroční zprávě Vám usnadní následující obsah.
Kolektiv zaměstnanců Elrond
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Historie organizace
Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem Elrond o.s.
registrací u MV ČR pod č.j. VS/ 1-1/66 653/07-R, bylo jí přiděleno IČ 270 555 15.
11. listopadu 2013 Valná hromada Elrond o.s. rozhodla o změně na obecně prospěšnou
společnost a uděluje souhlas k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb.
19. prosince 2013 byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností obecně prospěšná
společnost Elrond o.p.s., jejíž právní poměry jsou upraveny zakládací listinou. Elrond o.p.s.
vzniká změnou právní formy občanského sdružení Elrond o.s.
16.3 2017 se Elrond transformoval v souladu s Občanským zákoníkem na zapsaný ústav.
Ředitelkou Elrond o.p.s. je i nadále PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA.
2. července 2014 získal Elrond o.p.s. Rozhodnutím krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
098283/KUSK, Spisová značka: SZ_093422/2014/KUSK pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí v rozsahu:


Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů



Poskytování výchovné a poradenské 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

Toto Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2014.
Původní rozhodnutí bylo 10.9.2015 pod č.j.: 124839/2015/KUSK rozšířeno Rozhodnutím
o změně místa výkonu sociálně právní ochrany na území celého Středočeského kraje
a na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany.
Toto Rozhodnutí nabylo právní moci 14.9.2015

z
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Základní informace o Elrond o.p.s.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
 Tvorba a rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení pro všechny osoby bez rozdílu
pohlaví, věku, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině nebo
jiného postavení, například vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání pracovníků
v sociálních službách, vzdělávání matek na mateřské dovolené, mimoškolní vzdělávání
dětí, vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku, primární prevence rizikového
chování dětí a mladistvých.
 Uspokojování a usměrňování zájmů dětí, mládeže a dospělých, vytváření vhodných
návyků v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování – celoroční
zájmová činnost, pořádání táborů, pobytů a výletů, organizování cílených vzdělávacích
programů.
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 Informování veřejnosti o dalším vzdělávání a celoživotním učení.
 Vedení účetnictví v neziskovém sektoru.
 Rozvoj spolupráce s blízkými neziskovými organizacemi.
 Ediční
z

činnost

oblasti

své

zaměřená

na

činnosti

a

vydávání
vydávání

informačních

materiálů

pro

veřejnost

metodických

a

výukových

materiálů

se zaměřením souvisejícím s činností o.p.s.
 Práce s rodinou a dětmi, náhradní rodinná péče, pěstounská péče
 Lektorské, konzultační a expertní služby pro cílové skupiny vzdělávání.
Doplňková činnost
 Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
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Naše aktivity


Pověření v SPO v rozsahu
daném Rozhodnutím KÚ č. j.
098283/2014/KUSK a č.j.
124839/2015/KUSK
 Akreditace MŠMT pro DVPP
 Akreditace MPSV pro vzdělávání
pracovníků v sociálních službách
 Aktivní lektorská činnost
 Informační, poradenský
a konzultační servis pro školy a rodiče
 Příprava a realizace specifických projektů
 Spolupráce s HZS SK
 Primární prevence rizikového chování
pro žáky škol

z
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Struktura organizace, zakladatelé
Zakladatelé společnosti
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Ing. Lukáš Halenkovský
Ing. Markéta Šidlochová
Bc. Michaela Kubová
Mgr. Jiří Sixta

Správní rada
Správní rada
3 členy.

je

nejvyšším

kolektivním

orgánem

společnosti.

Správní

rada

má
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Ing. Lukáš Halenkovský – předseda
správní rady
Mgr. Miroslav Nenutil
PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má 3 členy.

Bc. Michaela Kubová
Radek Reindl
Ing. Veronika Černohorská

z

Ředitelka
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Lektoři

Interní:
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Josef Šperer
PhDr. Mgr. Jan Traxler
PhDr. Jaroslava Traxlerová
Mgr. Petra Fuchs Hačková
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Externí:
Mgr. Jiří Sixta
a další

Ekonom
Alena Slavíčková
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Mzdový účetní
Ing. Lukáš Halenkovský

Pověření v SPO
PhDr. Mgr. Eva
Burdová, MBA
PhDr. Mgr. Jan
Traxler
PhDr. Jaroslava
Traxlerová
Bc. Michaela Kubová
PaedDr. Zdeňka
Halenkovská
Ing. Marie Traxlerová
Organizační struktura
Elrond o.p.s.
Mgr. Petra Fuchs
Hačková

Externí právní poradenství
JUDr. Karel Kašpar
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Činnosti
V roce 2016 se naše zařízení nejintenzivněji věnovalo činnostem v souvislosti s pověřením
k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu


Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů



Poskytování výchovné a poradenské 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

Celý rok intenzivně pracujeme s pěstounskými rodinami, pěstouny, dětmi svěřenými
do pěstounské péče i ostatními dětmi v rodině, bližší popis této činnosti vyspecifikujeme
v samostatné kapitole, k 31.12.2016 máme podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče
s celkem 44 rodinami.
11
Elrond o.p.s. je akreditovaným vzdělávacím zařízením a to jak pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT, tak i pro vzdělávání pracovníků v sociálních
službách s akreditací MPSV.
V současné době máme zakreditováno velké množství vzdělávacích programů ve všech
oblastech vzdělávání. V roce 2016 jsme proškolili celkem 223 pedagogických pracovníků doloženo prezenčními listinami, vydanými osvědčeními. Uskutečnili jsme také vzdělávání
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách – celkem 163 proškolených
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dále jsme vzdělávali pěstouny a
osoby pečující- celkem 157 účastníků.
V rámci prevence rizikového chování žáků škol a školských zařízení spolupracujeme
i v oblasti práce s dětmi a mládeží v preventivních aktivitách. Naši lektoři se i v tomto roce
podíleli na rozsáhlém projektu Středočeského kraje Bezpečně na internetu a Senior v
kyberprostoru. Pro školy připravujeme i komplexní programy primární prevence. Pomáháme

z

s třídními kolektivy, kde se projevuje problémové chování a navštěvujeme tyto kolektivy
žáků s intervenčními programy. Připravujeme i programy na zlepšování sociálních vztahů a
zlepšování třídního a celoškolního klimatu.
Máme databázi osvědčených a vyzkoušených lektorů, které nasmlouváváme externě a sami
zaměstnanci Elrond, o.p.s. jsou zkušenými lektory. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou
vychází z každodenní pedagogické a lektorské činnosti členů Elrond, o.p.s.
Další významné zkušenosti jsou získávány prostřednictvím konzultační činnosti poskytované
pedagogům v rámci poradenské činnosti v oblastech pedagogicko - psychologického
poradenství, inkluzivního vzdělávání a tvorby preventivních programů.
Naši lektoři mají všichni vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální
pedagogiky, sociálních a zdravotních věd. Spolupracujeme s renomovanými právníky
na školskou problematiku, kteří jsou také našimi externími lektory.
12
V rámci OP VK máme jeden projekt pátým rokem v udržitelnosti - Projekt "Rozšíření
nabídky vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy" CZ.1.07/1.3-04/02.0013. Tento projekt
byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tento projekt končí udržitelnost k 31.1.2017.
V rámci hospodářské činnosti zpracováváme mzdovou agendu včetně výkaznictví a účetnictví
pro školy a školská zařízení. Našimi klienty je v této oblasti celkem 14 škol.
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Výkon SPO
2. července 2014 získal Elrond o.p.s. Rozhodnutím krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
098283/KUSK, Spisová značka: SZ_093422/2014/KUSK pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí v rozsahu:



Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb. o
sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Poskytování výchovné a poradenské 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

Toto Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.7.2014.
Původní rozhodnutí bylo 10.9.2015 pod č.j.: 124839/2015/KUSK rozšířeno Rozhodnutím
o změně místa výkonu sociálně právní ochrany na území celého Středočeského kraje a na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany.
Toto Rozhodnutí nabylo právní moci 14.9.2015
Co pěstounským rodinám nabízíme?


Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče



Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče



Pomoc při kontaktu dětí s jejich rodiči v bezpečném prostředí v naší konzultační
místnosti na půdě Elrond o.p.s. za přítomnosti odborníků



Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (školy, pobytová zařízení, pedagogickopsychologické poradny, středisko výchovné péče atd.)



Sociální, speciálně pedagogické, pedagogické, právní a psychologické poradenství



Zprostředkování odlehčovacích služeb se spolupracujícími organizacemi



Dobrovolné setkávání pěstounů přímo na půdě Elrond o.p.s.



Pomoc při komunikaci, zvládání komunikace v rodině, pomoc při problémových
situacích ve výchově, psychologická a speciálně pedagogická pomoc v sociálních
interakcích rodiče-dítě, dítě-rodiče na vyžádání pěstounů

z
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Vzdělávání pěstounů v povinném rozsahu daném zákonem přímo v místě v Elrond
o.p.s. v Příbrami.

V roce 2016 jsme podepsali dohody o výkonu pěstounské péče s dalšími rodinami, jež nás
oslovili. K 31.12.2016 máme v Dohodě 44 pěstounských rodin, jedná se celkem o 55
pěstounů a 53 dětí v pěstounské péči, v rodinách jsou i další dospělí (ne každý je
pěstoun) a další děti. S rodinami intenzivně spolupracujeme.
Jednotlivé dohody průběžně vyhodnocujeme a jednou ročně zpracováváme dokument
Sledování naplňování dohody.
Naše hlavní cíle související s naším pověřením v SPO jsou:
 Zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu.


Měřitelnost: Poskytováním výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž máme
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů –počet

konzultací,

vzdělávání, návštěv, záznamy o komunikaci –viz dokumentace SPO a Rejstřík č.13
osob pečujících, kterým byla poskytnuta výchovná a poradenská péče a s nimiž
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

 Provázet a podporovat pěstouny při výchově přijatých dětí a napomáhat tak ke
stabilitě rodinného prostředí.


Měřitelnost: Poskytováním výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž máme
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů –počet

konzultací,

vzdělávání, návštěv, záznamy o komunikaci – viz dokumentace SPO- návštěvy
v rodinách probíhají dle potřeb rodiny minimálně jedenkrát za dva měsíce, ovšem
u některých rodin máme návštěvy mnohem častější. Pomáháme řešit problémy
i týkající se specifických potřeb dětí např. pomoc osobě pečující pochopit specifickou

z
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potřebu dítěte, např. i naučit, jak s dítětem s SPU pracovat, porozumět dítěti s ADHD,
LMP, PAS, pomáháme připravit na návrat do biologické rodiny, zvládání zlosti dítěte,
hledáme souvislosti a příčiny chování, pomáháme řešit vztahové problémy, nežádoucí
chování ve škole i jinde, máme v péči i rodiny s dětmi s ADHD, MP, PAS aj.
 Zvyšovat kompetence náhradních rodičů v oblasti výchovy a náhradní rodinné
péče.


Měřitelnost: Poskytováním výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž máme
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů –počet seminářů v rámci
povinného vzdělávání pěstounů - viz.dokumentace SPO zpracovaná ke vzdělávání
pěstounů. Snažíme se vyjít vstříc pěstounům nabízet semináře dle specifických potřeb
jednotlivých dětí na podkladě plánu vzdělávání. Semináře nabízíme v prezenční formě
s účastí několika pěstounů, v e-learningové formě, ve formě výjezdu s možností
intenzivní interakce a spolupráce a u specifických potřeb i ve formě individuální
k uspokojení rozvoje znalostí a dovedností ve specifické oblasti- např. Rozvoj
grafomotoriky včetně tréninku s dítětem a cvičných materiálů, Práce s dítětem
s vývojovou dysfázií, Autistické dítě v rodině, Typický dětský autismus, Finanční
gramotnost a jak na exekuce a další.
Tabulka vzdělávání pěstounů za rok 2016

Název semináře

Datum

Počet

Počet

hodin

účastníkůpěstounů

Vzájemné sdílení zkušeností a rad z NRP

24.3.2016

4 hod

13

Finanční gramotnost

2.4.2016

6 hod

13

Jak uspět s asertivním chováním

23.4.2016

6 hod

21

Další záludnosti počítačového světa

21.5.2016

6 hod

8

Zvyšování si kompetencí osoby pečující- výjezdní

29.-

18 hod

22

vzdělávací seminář v hotelu Astra Srby

31.72016

z
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Manipulace jako zdroj stresu

22.10.2016 6 hod

25

Potřeby dětí a jak jejich potřeby uspokojovat

26.11.2016 6 hod

13

e-learningová studia na různá témata na

Po 6 hod

17

Časová dotace
různá dle tématu
a specifických
potřeb viz
jednotlivé
záznamy

23

www.pestouni.pb.cz
Individuální vzdělávání dle specifických potřeb pěstouna
přímo na míru

 Pomáhat rodinám při řešení obtížných situací a přispívat k prevenci selhání
náhradní rodinné péče.


Měřitelnost: Poskytováním výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž máme
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů –počet

konzultací,

vzdělávání, návštěv, záznamy o komunikaci – viz dokumentace SPO- nejčastější
konzultace týkající se obtížných situací byly v roce 2016 v oblasti právní a speciálně
pedagogické, jednalo se hlavně pomoc s řešením exekucí, kterých bohužel u pěstounů
přibylo, přestože se snažíme je v této oblasti vzdělávat. Dále pomoc a rady ohledně
vzdělávání dětí, hledání vhodné školy, specifické vzdělávací potřeby dětí, komunikace
s jedincem v období puberty, nežádoucí chování dětí, závislost apod.

 Zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho rodiči.
Četnost kontaktů přitom vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte.


Měřitelnost: Poskytováním výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž máme
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – většina dětí se setkává
s biologickými rodiči bez jakýchkoli problémů, kontakt s biologickou rodinou
podporujeme, v roce 2016 neproběhly asistované kontakty. Podporujeme kontakt
s biologickými rodiči, vysvětlujeme, jak je kontakt pro budování identity dítěte

z
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důležitý. Dále jsme poskytovali poradenskou činnost ohledně kontaktu s biologickými
rodiči ve výkonu trestu.
Kromě našich webových stránek www.elrondos.cz provozujeme i web pro pěstouny
a pěstounské rodiny www.pestouni.pb.cz, v rámci tohoto webu získávají pěstouni informace
o nás, našich aktivitách, je zde kalendář akcí, nabídka e-learningu, ale tento web provozuje
e-mailovou adresu duverne@elrondos.cz, kam mohou psát anonymně děti i pěstouni vše, co
je trápí a s čím nechtějí jít hned za klíčovou pracovnicí a my jim odpovídáme. Je však
pravdou, že naši klienti mají ke svým klíčovým pracovníkům takovou důvěru, že se bez
problémů svěřují přímo jim a při jakémkoli i drobném problému je kontaktují.
Na webových stránkách máme definovány i cílové skupiny, rozsah pověření, výtah
ze Standardů a jiné.
Další informace, jako např. bližší a podrobná specifikace etického kodexu zaměstnanců
Elrond o.p.s. a možnosti stížností včetně obrázkového návodu ke stížnostem jsou umístěny
na nástěnkách v Elrond o.p.s.
V prostorách pracoviště jsou umístěny ještě další tři informační nástěnky, které informují
o činnosti SPO v naší organizaci. Je zde kopie Rozhodnutí, informační materiály, nabídka
vzdělávání fotografie všech pověřených osob se jmény, letáčky, brožury s aktuální nabídkou.

z
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Akreditované další vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků najdete:
 semináře otevřené pro individuální zájemce
-

nabídka reaguje na aktuální vzdělávací potřeby škol

-

zkušený lektorský tým

 vzdělávání pro celé pedagogické sbory
 nabídku specializačního studia pro koordinátory EVVO
 e-learningové kurzy - ZDARMA - studenti získají množství námětů do praxe
V roce 2016 jsme proškolili celkem 223 pedagogických pracovníků - doloženo prezenčními
listinami, vydanými osvědčeními.
18

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
V rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách nabízíme akreditované vzdělávací
semináře podle §117a odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Ale nabízíme i neakreditované semináře

sestavené dle potřeb

jednotlivých zařízení ke splnění 8 hod podle § 111 odst. (5) Dalším vzděláváním podle
odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin ročně
organizovaná zaměstnavatelem.
Jsme schopni pomoci při sestavení alternativní smlouvy zařízení a podání stížností
pro uživatele, kteří nejsou schopni samostatné práce s dokumenty.
Nabídka akreditovaných seminářů v roce 2016:

z

Úskalí pomáhající profese
Komunikace s klientem se specifickými potřebami
Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese
V roce 2016 jsme proškolili celkem 163 pracovníků v sociálních službách v rámci
akreditovaných seminářů.

Primární prevence rizikového chování žáků ve školách
Na objednávku školy nabízíme komplexní preventivní program pro školu zpracovaný
na míru dle potřeb a specifik školy, dle věkových zvláštností dětí lektorovaný zkušenými
pedagogy se vzděláním ve speciální pedagogice a psychologii. Pedagog zůstává vždy
přítomen.
Pokud nás škola kontaktuje, sejde se některý našich vysokoškolsky vzdělaných odborníků se
školním metodikem prevence dané školy a nejprve řeší místní podmínky, analýzu
minimálního preventivního programu, chce vidět evaluaci MPP z předchozího roku a teprve
poté nastavujeme program na míru dané škole odpovídající místním podmínkám a potřebám
daných dětí. Tento program je dlouhodobý, kontinuální, přizpůsoben jednotlivým věkovým
kategoriím a je zajištěna provázanost od nižších ročníků směrem k vyšším. V dlouhodobém
programu máme několik škol, např. ZŠ Čechtice, kde máme provázánu prevenci již
od prvního stupně až po druhý stupeň, v ZŠ Hýskov začínáme s prevencí již v první třídě
a kontinuálně prostupujeme celým prvním stupněm ZŠ. Kontinuální prevenci máme na dvou
velkých

příbramských

školách,

další

příbramské

školy

nás

oslovovaly

v rámci naplňování projektu EU-peníze do škol, kdy jsme realizovali dlouhodobé programy
na dvou velkých příbramských školách.
Výjimečně vycházíme vstříc školám a jsme schopni poskytnout i jednorázový program,
ovšem toto nepreferujeme, neboť dle našeho názoru je mnohem efektivnější dlouhodobé
působení.
Nabízíme konzultace ŠMP. Vzhledem k tomu, že v rámci vzdělávání ŠMP od roku 20072009, kdy jsme pilotně ověřovali studia pro ŠMP ve třech bězích souběžně (90 ŠMP
studovalo v Pb zdarma) a nyní ve studiích stále učíme a se ŠMP se setkáváme i v rámci
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dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při jednorázových seminářích, většinu ŠMP
ve SK známe osobně. Aktivně se podílíme na přípravách i přednáškách na Konferencích PP
RCH ve SK.
V roce 2016 jsme pomáhali hlavně s implementací nové legislativy a se zřizováním školního
poradenského pracoviště.
V naší konzultační místnosti nabízíme i konzultace pro rodiče, rodič se musí dopředu
objednat, konzultace jsou placené.
V tomto roce jsme realizovali již pokračující dlouhodobé komplexní programy primární
prevence z předchozích let. Na několika školách jsme prováděli krizovou intervenci v případě
nevhodného rizikového chování.
S výsledky seznamujeme třídní učitele a pomáháme jim vidět aktuální situaci ve třídě.
V programu využíváme prvky zážitkové pedagogiky, sociálně-psychologické hry, rozhovory
v komunitním kruhu, zpětnou vazbu od vrstevníků i od dospělých autorit.

Spolupráce s HZS SK
I v roce 2016 jsme ve spolupráci s HZS Středočeského kraje spolupořádali soutěže na téma:
NEBEZPEČNÉ HRY DĚTÍ.
V roce 2016 se jednalo již o 13. ročník této soutěže. Tato akce je velmi dobře hodnocena jak
pedagogy tak i veřejností, neboť na výkresech a modelech děti dokazují, co vše ví o práci
HZS a tím si uvědomují, jak je jejich práce složitá a nepostradatelná. Nejlepší žáci jsou za
účasti krajských představitelů HZS, zástupců ELROND o.p.s. a mediálních zástupců oceněni
a je jim předvedena požární a záchranářská technika. Jednotlivé práce jsou vystaveny
na veřejně přístupných místech České pošty. Soutěže se účastní stále více žáků základních
a mateřských škol, vyhlášeno bylo opět celkem 7 kategorií.

z
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Služby v oblasti zpracování mezd pro školy a školská zařízení
V rámci vedlejší hospodářské činnosti provádí naše o.p.s. pro školy a školská zařízení
kompletní zpracování mezd a poradenskou činnost v oblasti PaM. Tato aktivita je pro školy
a školská zařízení velmi důležitá, neboť zpracovávat mzdy pro příspěvkové organizace
nechce nikdo z důvodu složitosti, malého počtu zaměstnanců v jednotlivých zařízeních,
krajové roztříštěnosti a jejich značně omezené platební schopnosti provádět.
 zpracování mezd pro různé typy škol
 zpracování podkladů pro placení sociálního a zdravotního pojištění
a pro odvod daní
 zpracování podkladů pro nemocenské dávky a evidenčních listů pro důchodové
zabezpečení
 zpracování výkazů vyplývajících ze zákona o sociálním a zdravotním pojištění
 poradenská služba v oblasti PaM
21
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Finanční zpráva

Rozbor hospodaření
za rok 2016
Hlavním posláním akreditovaného vzdělávacího zařízení ELROND o.p.s. je zajištění úkolů
v oblasti vzdělávání, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou
k systematické profesní podpoře pedagogických pracovníků škol a školských zařízení,
sociálních pracovníků a žáků škol a výkon sociálně právní ochrany dětí daný pověření
specifikovaným v celé této výroční zprávě

Příloha k účetní závěrce 2016
OBECNÉ INFORMACE
Název účetní jednotky

ELROND o.p.s.

Právní forma

obecně prospěšná společnost

Sídlo

Příbram VII, 28. října 24

IČ

27055515

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze dne:
19. prosince 2013
Spisová značka: O 1315 vedená u Městského soudu v Praze
Výše vlastních zdrojů: 462 tis. Kč
Rozhodující předmět činnosti

Rozvahový den, k němuž
se účetní jednotka sestavuje

z

Tvorba a rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení
Pověření k výkonu SPO

31. prosinec 2016
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Organizační struktura:
Statutár :

Burdová Eva

Předseda správní rady:

Halenkovský Lukáš

Člen správní rady:

Nenutil Miroslav
Zemková Jaroslava

Předseda dozorní rady:

Kubová Michaela

Člen dozorčí rady:

Reindl Radek
Černohorská Veronika

Zakladatel:

Burdová Eva
Halenkovský Lukáš
Šidlochová Markéta
Kubová Michaela
Sixta Jiří

ELROND o.p.s. nemá žádné majetkové účasti v jiných obchodních společnostech či
družstvech.
Počet zaměstnanců: 10, osobní náklady za rok: 1 857 tis. Kč, vč. hospodářské činnosti.
Celková výše odměn statutárním a řídícím orgánům
0
Naturální požitky statutárních a řídících orgánů

0

Poskytnuté půjčky a úvěry statutárním či dozorčím orgánům 0

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví obecně prospěšné společnosti a účetní závěrka byla sestavena v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy
pro neziskové organizace v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady.
Zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
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Účetní jednotka spadá do kategorie malá účetní jednotka.
Způsoby oceňování dlouhodobého majetku: obecně prospěšná společnost neeviduje
v účetnictví dlouhodobý hmotný majetek oceňovaný v pořizovacích cenách. Dlouhodobý
nehmotný majetek a finanční majetek společnost neeviduje ani nevlastní.
Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku: k datu účetní závěrky nebylo
nutné vytvářet opravné položky.
Leasing: společnost nemá najatý majetek.
Zásoby: společnost nemá žádné zásoby.
Rezervy: společnost neeviduje žádné rezervy.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu: účetní operace v cizích měnách v r. 2016
nejsou.
Pohledávky: jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, opravné položky nejsou tvořeny
Závazky:

jsou oceňovány jmenovitými hodnotami

Odložená daň: není
Dotace, příspěvky a investiční pobídky: společnost obdržela v roce 2016 příspěvek na sociálně
právní ochranu dětí. Příspěvek v r. 2016 byl čerpán ve výši 1.801 tis.
Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti předchozímu
účetnímu období: nenastaly

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
Majetek:
Dlouhodobý hmotný majetek: není evidován

z
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Dlouhodobý nehmotný majetek: není evidován
Najatý majetek (leasing): není evidován
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku:
Přírůstky:
Úbytky

0
:

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován přímo do nákladů společnosti při pořízení na
účet 501-Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován do nákladů společnosti na účet 518 –
Ostatní služby.
Přehled drobného majetku:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: o.p.s. eviduje v celkové výši 429,- tis. Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: o.p.s. eviduje v celkové výši 121,- tis. Kč
Pohledávky
pohledávky krátkodobé v celkové výši

78,- tis. Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou žádné.
Hospodářský výsledek roku 2016, tj. zisk ve výši 109,- tis. Kč.
Závazky
závazky krátkodobé ve výši

249,- tis. Kč

Závazky po lhůtě splatnosti nejsou žádné.
Tvorba opravných položek: opravné položky nebyly tvořeny.
Položky časového rozlišení: společnost eviduje na účtech náklady příštích období částku 13,tis.Kč
společnost eviduje na účtech výnosy příštích období částku 402,tis.Kč
Významné položky dohadné účty: společnost neeviduje
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Celkové výnosy:

2 760,- tis. Kč

Mimořádné výnosy a náklady: společnost v roce 2016 nevykázala
Daň z příjmů: daň z příjmů je ve výši nula – v DPPO uplatněna částka podle § 20 odst.7
zákona 586/1992 Sb. o dan i z příjmu, o níž mohou veřejně prospěšní poplatnicí (§ 17 a
zákona) snížit základ daně.

PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY
Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů společnosti: nejsou
Pohledávky vůči propojeným osobám: nejsou
Závazky vůči propojeným osobám: nejsou
Transakce se spřízněnou osobou: není
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OSTATNÍ ÚDAJE
Události, které nastaly po datu účetní závěrky: po datu účetní závěrky nenastaly žádné
události, které by významně ovlivnily účetní závěrku roku 2016.
Odměny auditorům
Audit účetní závěrky a prověrku účetnictví společnosti provádí auditorská společnost
DILIGENS, s.r.o.,
Severozápadní III. 367/32, 141 00 Praha 4.
Celkové roční náklady spojené s auditem činí 7 tis. Kč, vedlejší výdaje nad rámec auditu
v roce 2016 žádné.

31. 01. 2017
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PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
statutární ředitelka
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