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Úvodní slovo

Vážení uživatelé našich služeb, partneři, kolegové,

rok 2017 byl pro organizaci Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. rokem jejího
vzniku. Nejednalo se o nějaký náhodný impulz, ale o plánovaný proces, na jehož začátku stála
osoba se svým snem, vizí a touhou pomáhat druhým lidem.
V roce 2008 jsem vstoupila do poskytování sociálních služeb jako podnikající fyzická
osoba, vyzbrojená pouze dlouhodobými zkušenostmi zdravotní sestry a touhou pomoci
potřebným lidem. Jak dnes toto období zpětně hodnotím? Začínala jsem, jak se říká, na zelené
louce a snažila jsem se dozvědět a naučit se vše, co je potřeba k tomu, abych mohla dělat svou
práci v sociálních službách kvalitně a zodpovědně. Věřte, že toho byla velká spousta. Když
jsem přestala sama stačit stále se navyšující poptávce nových zájemců o službu, začala jsem
přijímat další kolegyně, které mi svou prací pomáhaly. Postupně jsem se dostávala
do povědomí obyvatel Vltavotýnska a okolních obcí. Začala vznikat organizace, která
se propracovala na úroveň ostatních, již zavedených poskytovatelů.
Pomoc a Péče Slunečnice fungovala denně včetně víkendů a svátků do 19 hodin
především ve venkovských oblastech na Vltavotýnsku a Dříteňsku, kde nebyly dostupné jiné
sociální služby. Postupně jsme začali dojíždět i do Vodňanska, Bechyňska či Protivínska
a naše služby využívalo více a více klientů. Rostly nároky na počty zaměstnanců, návštěvy
u jednotlivých klientů se postupem času začaly prodlužovat i na několikahodinové asistence
denně. Začali přicházet studenti Jihočeské univerzity se zájmem o praxe a stáže, postupně
se rozvíjela spolupráce s obcemi i s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Organizace
se zapojila do komunitního plánování obcí Týna nad Vltavou, Bechyně, Vodňan
a Českých Budějovic.
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nároky na kvalitní prostory pro zaměstnance, rostla i náročnost celého řízení a vedení.
Pro udržení kvalitního chodu a celkově vysokého standardu poskytování sociálních
služeb s vizí nabízet pomoc nejen samotným klientům, ale i pečujícím rodinám, poskytovat
informace široké veřejnosti, získávat dobrovolníky pro práci se seniory, přibližovat nabídku
pomoci na venkově pestrosti a možnostem větších měst, bylo převedení organizace
z fyzické osoby na právnickou osobu nevyhnutelným krokem a logickým vyústěním mého snu.
Rok 2017 byl rokem založení nové právnické osoby - neziskové organizace
APP Slunečnice, z. ú., která postupně převzala veškeré závazky a povinnosti PaP Slunečnice
fyzické osoby.
Závěrem mi dovolte z celého srdce poděkovat všem bývalým kolegům za energii,
kterou věnovali předešlé Slunečnici.
Současným kolegům děkuji za jejich přínos a spolupráci při nelehkém přerodu
organizace a za snahu a píli při práci s našimi klienty.
Děkuji všem partnerům za pomoc při naplňování cílů APP Slunečnice, z.ú.

Své poděkování končím modlitbou „Šťastné ať jsou všechny živé bytosti“.

Bc. Jana Vodičková
ředitelka organizace
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Právní forma a kontaktní údaje
Název organizace:

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (APP Slunečnice, z. ú.)
zapsaná 1. 2. 2018 v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96

Právní forma:

zapsaný ústav

Sídlo:

Dříteň 162, 373 51 Dříteň

Telefon:

Bc. Jana Vodičková, ředitelka 723 900 285,
Bc. Věra Jakimová, sociální pracovnice 737 190 891

E-mail:

papslunecnice@seznam.cz

Web:

www.appslunecnice.cz; www.papslunecnice.webnode.cz

IČ:

057 63 444

Bankovní spojení:

5959595959/0600 (Moneta Money Bank a. s.)

Datum založení:

1. 2. 2017

Orgány APP Slunečnice, z. ú.
Statutární orgány
Alena Lukášková - předsedkyně správní rady
Mgr. Bc. Jana Mackovičová - členka správní rady
Vladimír Vodička - člen správní rady

Revizor
Jana Kolářová

Výkonný orgán
Bc. Jana Vodičková – ředitelka
Členové správní rady (revizor a ředitelka) nepobírali v roce 2017 žádné finanční odměny spojené
s jejich funkcemi ve správní radě organizace.
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O organizaci APP Slunečnice, z. ú.
Organizace APP Slunečnice, z. ú. (dále APP Slunečnice) byla založena 1. 2. 2017 jako
budoucí nástupnická organizace PaP Slunečnice Jana Vodičková s tím, že od 1. 1. 2018 převezme již
úplně veškeré její činnosti, závazky a povinnosti.
Sociální službu osobní asistence jsme pod APP Slunečnicí zaregistrovali od 1. 9. 2017
a připravovali jsme se postupně na transformaci. Od tohoto data jsme další nové uživatele zapisovali
již pod APP Slunečnici. Souběžně dobíhala činnost PaP Slunečnice, která k datu 31. 12. 2017 zanikla
a vše bylo od 1. 1. 2018 plně na APP Slunečnici.
Dalo by se říci, že tedy máme s poskytováním sociálních služeb mnohaleté zkušenosti.

Účel ústavu
Provozování společensky prospěšné činnosti s využitím osobní a majetkové složky,
a to zejména z důvodu dosahování obecného blaha.

Předmět činnosti
Provozování veřejně prospěšných aktivit zaměřených tak, aby lidé s disabilitou z důvodu
vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního či duševního znevýhodnění, kteří se ocitají
v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný způsob
života, jaký žijí jejich vrstevníci. Aby neformálně pečující osoby měly dostatek informací a podpory,
mohly sladit soukromý i profesní život, čímž by docházelo ke zlepšení nejen jejich situace, ale hlavně
ke zlepšení situace osob závislých na péči.

Poslání ústavu
Věříme, že každý člověk si zaslouží péči a pozornost. Seniorům, osobám zdravotně či duševně
znevýhodněným a jejich pečujícím rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující
situaci tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, a posilujeme jejich
soběstačnost a nezávislost.

Vize ústavu
Chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, aby mohli být co nejdéle ve svém
vlastním sociálním prostředí, nemuseli ho opouštět a dožívat svůj život, pokud nechtějí, v zařízení
sociálních služeb. Zajišťujeme sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním, tělesným
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či duševním znevýhodněním, vytváříme programy pro pečující rodiny. Ústav je otevřený všem
a je schopný pomoci každému člověku či rodině, kteří o pomoc požádají. Ke klientům přistupujeme
s respektem a ohledem k individuálním potřebám. Usilujeme o stabilní vícezdrojové financování,
spolupracujeme s obcemi, Jihočeským krajem, účastníme se komunitních plánování.

Hodnoty ústavu
 respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,


individuální a nedirektivní přístup,



víra v možnost změny prostřednictvím kvalitní informovanosti a podpory,



odpovědnost každého za svůj život,



solidarita a vzájemnost,



dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků,



transparentnost a otevřenost.

Hlavní činnost ústavu
Poskytování sociálních služeb uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a sociálních služeb v uvedeném zákoně nedefinovaných, ale souvisejících. Aktivní působení
v zajišťování

dostupnosti

sociální

péče

a

volnočasových

aktivit.

Podpora

neformálních pečovatelů. Spolupráce s obcemi Jihočeského kraje na realizaci projektů ústavu.
Spolupráce na komunitním plánování v Jihočeském kraji. Rozvoj dobrovolnictví v sociálních
službách. Programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt. Vzdělávací programy
pro širokou veřejnost, pro zaměstnance.

Vedlejší činnosti ústavu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti; Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží; Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; Poskytování služeb pro rodinu
a domácnost; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
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Střediska ústavu
Středisko 1

Osobní asistence (hlavní činnost) podle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění (dále ZSS), a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá nařízení zákona o sociálních službách, v platném znění
(dále VSS).

Středisko 2

Služby mimo zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale se sociálními službami
související, navazující nebo je doplňují, hlavní činnost

Středisko 3

Vedlejší, hospodářská činnost, předmět podnikání: Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

S 1 – Osobní asistence
Registrovaná sociální služba poskytovaná od 1. 9. 2017
Druh služby: osobní asistence
Identifikátor služby: 8 476 476
Forma poskytování: terénní

Poslání osobní asistence
Sociální služba osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit, aby lidé s disabilitou
z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, tělesného či zdravotního postižení, ocitající se
v nepříznivé sociální situaci, a jsou při tom odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe
a o svoji domácnost, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci. Snažíme se
o deinstitucionalizaci sociálních služeb - prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb
APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich
přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých a aby nebyli nuceni toto prostředí
z důvodu disability opouštět. Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat
do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.
Poslání chápeme jako veřejný závazek.
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Cíle APP Slunečnice
Cílem osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je aktivní uživatel, který s její
pomocí zvládne všední věci a běžné každodenní činnosti ve svém přirozeném prostředí, rozhoduje
o svém životě, zachovává svou osobnost a naplňuje své osobní cíle.
Uživatel, který se začleňuje do společnosti, udržuje vztahy se svou rodinou, blízkými, přáteli
i jinými lidmi a zapojuje se i do dalších aktivit.
Uživatel, který si s pomocí poskytované služby udržuje dosavadní schopnosti a fyzickou
i

psychickou

kondici,

a

dosahuje

zlepšení

těchto

schopností

nebo

je

i

rozšiřuje.

Odstraňování bariér, které člověku s disabilitou znemožňují fungovat plnohodnotně, suverénně
a způsobem odpovídajícím jeho potřebám a přáním. Doplnění péče o uživatele tak, aby si zachoval
co nejvyšší míru samostatnosti a integrity a zůstal co nejdéle v domácím prostředí.
Psychicky vyrovnaný uživatel sociální služby osobní asistence, podporovaný při překonávání své
tíživé situace a při zabezpečování základních životních potřeb, a to jak biologických,
tak společenských.
Poskytování sociální služby osobní asistence na území Vltavotýnska a v dalších obcích
s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou nebo Dřítně. Zajištění dostupnosti služby i v okrajových
lokalitách zmíněného území.
Kapacita: počet klientů 5 v daný okamžik
Okruh osob - cílová skupina


osoby s chronickým duševním onemocněním



osoby s chronickým onemocněním



osoby s jiným zdravotním postižením



osoby s kombinovaným postižením



osoby s mentálním postižením



osoby s tělesným postižením



osoby se zdravotním postižením



senioři



od 18 let věku

Místo poskytování: terénní služba na území s dojezdem 20 km od Dřítně a Týna nad Vltavou
toto území definované dojezdovou vzdáleností patří k několika obcím s rozšířenou působností:
ORP České Budějovice, ORP Tábor, ORP Týn nad Vltavou, ORP Vodňany, ORP Písek.
9
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APP Slunečnice:
•

umožňuje klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí

•

podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti uživatele

•

motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti

•

podporuje uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění

•

pomáhá uživateli při udržování komunikace s rodinou

•

poskytuje kvalitní sociální služby, které vychází z individuálních potřeb uživatele

Základní činnosti
-

dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-

pomoc při osobní hygieně

-

pomoc při zajištění stravy

-

pomoc při zajištění chodu domácnosti

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

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

Součástí poskytování sociálních služeb je poskytování bezplatného základního sociálního
poradenství. Základní sociální poradenství řeší nepříznivou sociální situaci klienta. V rámci
poradenství jsme také poskytovateli informací o možnostech využití veřejných institucí v blízkosti
bydliště uživatele.
APP Slunečnice klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a dodržování zákonných požadavků
na vzdělávání našich pracovníků.
Pracovníci v sociálních službách splňují zákonné požadavky dle §116 ZSS.
Každý pracovník v sociálních službách má stanoven vzdělávací plán v souladu se zákonnými
požadavky (ZSS).
Sociální pracovník musí splňovat zákonné požadavky vyplývající z § 110 a § 111 ZSS. Sociální
pracovník má stanoven vzdělávací plán v souladu se zákonnými požadavky.
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Spolupracující subjekty
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta (odborné praxe)
Krajská skupina „Senioři“ pro komunitní plánování v Jihočeském kraji
Pracovní skupiny komunitního plánování obcí České Budějovice, Týn nad Vltavou, Vodňany,
Tábor - Bechyňsko
Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje
MAS Rozkvět, MAS Vodňanská ryba, MAS Vltava
Děkujeme našim partnerům za spolupráci.

Projekty v roce 2017
S 2 - Název APP Slunečnice: Rekondiční program pro seniory a OZP
Dotační program administrovaný Odborem evropských záležitostí
Prioritní osa – Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní
soudržnosti - Podpora sociálně zdravotních aktivit.
Díky poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje ve výši 18.000,- Kč jsme měli možnost
pracovat s klienty se zdravotním postižením i seniory mimo rámec základních služeb. Bezplatně
probíhaly individuální aktivizace u imobilních klientů a skupinová setkání, která vedl pedagog
volného času. K dispozici byli klientům osobní asistenti a dobrovolníci. Vzhledem k výši podpory,
byl počet setkání a aktivit omezen na 12, nicméně podpořeno bylo celkem 16 osob, což bylo nad
předpokládaný rámec. Věnovali jsme se výtvarným činnostem, četbě, procházkám apod., proběhlo
setkání pro navázání sousedských vazeb a přátelství při opékání špekáčků.
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Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutou finanční podporu a všem dobrovolníkům, kteří věnovali
čas potřebným bližním.

Projekt IROP MAS Rozkvět - Vybavení zázemí terénní služby osobní asistence
V roce 2017 jsme začali spolupracovat s pracovníky MAS Rozkvět na integrovaném projektu CLLD
IROP č. 06 Rozvoj sociálních služeb, průběžná výzva MAS Rozkvět č. 62. V prosinci byla externí
společností vypracována Studie proveditelnosti, podána žádost o podporu z Evropských fondů na
vybavení – osobní automobil pro přepravu klientů osobní asistence, s možností přepravy invalidních
vozíků. Dokončení projektu bude nejdéle do 31. 8. 2018.

Dotace
O státní účelovou dotaci MPSV a o dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje či obcí budeme
žádat v druhém roce působení APP Slunečnice, tedy v roce 2018. V roce 2017 měla APP Slunečnice
nepatrné množství hodin poskytnuté péče, pro naplnění účelu. Spíše jsme se soustředili na odpovědné
předávání veškerých náležitostí ze „staré“ PaP Slunečnice na „novou“ APP Slunečnici tak, aby klienti
neregistrovali pokles kvality péče.
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Záměry organizace
Splněné záměry v roce 2017
1) Ke dni 1. 2. 2017 byla založena nová organizace – Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
Vedoucím pracovníkům se podařilo zdárně projít všemi složitými legislativními a administrativními
kroky pro vznik nové organizace a jejího zapsání do Veřejného rejstříku.
2) Zároveň byla APP Slunečnice zaregistrována od 1. 9. 2018 jako poskytovatel sociální služby
osobní asistence. Zařazení do Sítě poskytovatelů Jihočeského kraje, na základě naší žádosti, proběhlo
také se zdárným koncem.
3) Podařilo se nám získat dotaci 18.000,- Kč na výše zmíněný rekondiční program pro OZP a seniory
a tím jsme mohli našim klientům poskytnout možnost se scházet, obohatit svůj život v sociální oblasti,
zapojit se do výtvarných činností, získat drobné manuální zručnosti a celkově se snažit o rozvíjení
svých kompetencí.
4) Nesmíme opomenout i fakt, že nebyly dotčeny jakkoli negativně stále probíhající poskytované
služby, i přes změny, které jsme podstupovali. Od léta 2017 probíhala rekonstrukce objektu, ve kterém
máme kontaktní místo, kancelář a zázemí APP Slunečnice. Znamenalo to výměnu oken, stavební
úpravy, malování a spoustu uklízení. Vše jsme přestáli bez újmy.
5) V závěru roku 2017 jsme připravili a započali převedení všech pracovníků, uživatelů k nové APP
Slunečnici, povinností, revizi závazků a dalších záležitostí, týkajících se založení Živnostenského
listu, povinností vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a dalším
úřadům.
6) Během celého roku jsme se účastnili komunitních plánování, včetně krajského. Rozvíjeli jsme
zdárně i spolupráci s obcemi v našem spádovém území.
7) Na podzim jsme začali připravovat projekt IROP MAS Rozkvět - Rozvoj sociálních služeb –
Vybavení zázemí terénní služby osobní asistence a v prosinci jsme ve spolupráci s MAS Rozkvět
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podali žádost o podporu z EF na koupi osobního automobilu s možností převážet OZP a ostatní
klienty.

Záměry organizace v roce 2018
1) Zachování kvalitního chodu APP Slunečnice a vysokého standardu poskytování sociální služby
osobní asistence, zabezpečení podmínek pro dobrou péči.
2) Zajištění stabilního a kvalitního týmu pracovníků, zabezpečení dobrých pracovních podmínek
pro všechny pracovníky. Eliminace příčin časté fluktuace pracovníků v sociálních službách.
3) Rozvíjení spolupráce s obcemi v našem regionu, s ORP, s Jihočeským krajem, opakované schůzky
se zastupiteli MÚ a OÚ. Kvalitní spolupráce s MAS v regionu, s dalšími poskytovateli a institucemi.
4) Zvyšování prestiže práce v sociálních službách.
5) Zdokonalování ve fundraisingových aktivitách, získávání dalších možností podpory pro sociální
služby – dobrovolnictví, finance, aktivity atd.
6) Dokončení projektu IROP MAS Rozkvět na získání osobního automobilu.
7) Získání dotace ze státního rozpočtu MPSV, dotace z DP JčK, získání dotací či příspěvků z obcí,
zdokonalení přehledu v programech pro podporu sociálních služeb a aktivit.
8) Dokončení úprav v zázemí osobní asistence a získání větších prostor v Dřítni. Rekonstrukce
nových prostor.
9) Zajištění vybavení zázemí osobní asistence, nového nábytku, počítačového vybavení, atd.
10) Uskutečnění projektu aktivizace pro klienty APP Slunečnice nad rámec základních služeb,
ve smyslu volnočasových aktivit, společenských setkání, výtvarných činností, reminiscenční terapie,
ve spolupráci s pedagogem volného času.
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Hospodaření
Výsledek hospodaření

Výsledovka
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
Všechny záznamy
Období 1.1.2017 až 31.12.2017 (OdDo)
Úcet
Název
Náklady
501
Spotřeba materiálu
501001
Spotřeba materiálu stř.1
501003
Spotřeba materiálu stř.2
501004
Kancelářské potřeby stř.2
512
Cestovné
512001
Cestovné str.1
512002
Cestovné str.2
513
Náklady na reprezentaci
518
Ostatní služby
518001
Ostatní služby- telefon internet, poštovné
518002
Ostatní služby-účetnictví
521
Mzdové náklady
521001
Mzdové náklady OA
521002
Mzdové náklady str.2
538
Ostatní daně a poplatky
Celkem (Náklady)

V období

Konecný stav

12 299,00
1 946,00
9 440,00
913,00
4 755,00
3 362,00
1 393,00
160,00
19 995,00
6 145,00
13 850,00
16 645,00
8 672,00
7 973,00
390,00
54 244,00

12 299,00 *
1 946,00
9 440,00
913,00
4 755,00 *
3 362,00
1 393,00
160,00
19 995,00 *
6 145,00
13 850,00
16 645,00 *
8 672,00
7 973,00
390,00
54 244,00 **

Výnosy
602
Tržby z prodeje služeb
12 840,00
12 840,00 *
602001
Tržby z prodeje služeb OA
12 840,00
12 840,00
644
Výnosové úroky
0,68
0,68
691
Provozní dotace
18 000,00
18 000,00
Celkem (Výnosy) 30 840,68 30 840,68 **
…………………………………………………………………………………………………………
Celkem ZISK (-ztráta)
-23 403,32
-23 403,32***
RENTABILITA (zisk / náklady)
-43,14
-43,14 %

15

APP Slunečnice, z. ú.
Výroční zpráva organizace za rok 2017

Rozvaha
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.
Všechny záznamy
Období 1.1.2017 až 31.12.2017 (OdDo)
Úcet
stav

Název

Pocátecní

Obrat MD

Obrat Dal Konecný

stav
………………………………………………………………………………………………………….
Aktiva
211
Penežní prostředky v pokladně
0,00
22 990,00
11 858,00
11 132,00
221
Účty v bankách
0,00
47 100,68
44 194,00
2 906,68 *
221001 Účty v bankách- MMB a.s.
0,00
24 000,68
21 194,00
2 806,68
221002 Účty v bankách FIO
0,00
23 100,00
23 000,00
100,00
261
Peníze na cestě
0,00
23 000,00
23 000,00
0,00
311
Odběratelé
0,00
2 850,00
0,00
2 850,00
0,00
95 940,68
79 052,00
16 888,68
Pasiva
321
331
342
342001
342002
379
901

Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Ostatní přímé daně- zálohová
Ostatní přímé daně- srážková
Jiné závazky- pujčka od J.Vodičkové
Vlastní jmění

0,00
8 454,00
23 453,00
14 999,00
0,00 15 936,00
21 174,00
5 238,00
0,00 1 529,00
2 484,00
955,00 *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 529,00
2 484,00
955,00
0,00
0,00
14 100,00
14 100,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00 25 919,00
66 211,00
40 292,00
………………………………………………………………………………………………………….
Aktiva
Pasiva
Rozdíl

0,00
0,00
0,00

95 940,6
25 919,00
70 021,68

79 052,00
66 211,00
12 841,00

16 888,68
40 292,00
-23 403,32

Z výkazu hospodaření vyplývá ztráta ve výši 23.403,32 Kč. S tímto stavem bylo počítáno, vzhledem
k výdajům za základní položky. Rok 2017 byl tzv. nultý. Klienti byli registrováni u APP Slunečnice
celkem 3, ovšem všichni na krátkou dobu. Navíc obecně jsou sociální služby ztrátové, dotace na tento
první půl rok nebyla realizována. Na rok 2018 je predikován nárůst jak příjmů (příjmy od klientů za
poskytnutou péči, dotace, podpory obcí), tak výdajů (personální výdaje, zařízení zázemí).
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