Výroční zpráva za rok 2008
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
IČO: 26661306

Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303

Kontaktní místo pro klienty: Most, Business centrum, Budovatelů 2957
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Malá
Webové stránky: www.os-mosty.ic.cz
Členové občanského sdružení:
Výbor:
Mgr.Kateřina Malá
Bc. Radek Sýkora
Jaroslava Baxová

Telefon: 774680013
E mail: os.mosty@seznam.cz

Dozorčí rada:
Jitka Šafnerová
Ing. Klára Bábovková
Jitka Slabá

Realizované aktivity v r. 2008
v CÍLOVÁ SKUPINA : VĚZNI

§
§
§

V rámci projektu Šance o.s.Mosty do srpna 2008 zajišťovalo koordinaci
projektových aktivit v regionu Severozápad.
O.s.Mosty se spolupodílelo na vytvoření závěrečné publikace „Mezi vězením a
komunitou“.
Provedeno mapování potřeb cílové skupiny za účelem rozšíření nabídky služeb
(mj.rodinní příslušníci vězňů).

Služby pro klienty:
§ Korespondenční poradenství: 112 uživatelů
§ Přímá podpora: 8 uživatelů (telefonní karty, půjčky hotovosti, oblečení,
hygienické pomůcky aj.)
§ Osobní konzultace (propuštění vězni): 11 uživatelů
§ 2 x vydání Vězeňského Občasníku – celkem 4 200 ks
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v CÍLOVÁ SKUPINA: MLÁDEŽ VE VÝCHOVNÝCH
ÚSTAVECH A DĚTSKÝCH DOMOVECH
Do června 2008 pokračovaly aktivity Projektu Pšov.
Do projektu bylo zapojeno celkem 100 chlapců ze školských zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy.
§ Realizováno 13 krátkodobých kurzů
§ Realizováno 7 programů.
§
§
§

Celkem se do nabízených projektových aktivit mladiství zapojili 621 x.
Bylo vydáno 139 osvědčení o absolvování kurzů.
Zpracována závěrečná publikace a metodiky. Materiály umístěny na
webových stránkách organizace.

v CÍLOVÁ SKUPINA: DĚTI A MLADISTVÍ
S PORUCHAMI CHOVÁNÍ
§
§
§

1.7.2008 zahájen Alternativní program na podporu rodiny v Mostě,
Lounech, Žatci.
Zprovozněna bezplatná internetová poradna – www.raddar.cz
Služeb projektu využilo: 42 osob

Fundraising:
§

V říjnu podán projekt Sociálně preventivní program pro rizikovou mládež
v Ústeckém kraji (SPAM +) – ESF (OPLZZ).
Schváleno, zahájení projektu – 5/2009.

§

V prosinci připraven projekt na služby Dům na půl cesty – pro Pravoslavnou
církevní obec v Mostě (ESF, Individuální projekt kraje).
Schváleno, zahájení projektu – 3/2009.
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v CÍLOVÁ SKUPINA: ODBORNÍCI, PRACUJÍCÍ
S CÍLOVÝMI SKUPINAMI
§
§

37 pedagogických pracovníků se zapojilo do supervize a vzdělávacích kurzů
v Projektu Pšov.
V září – mapování zájmu o rozšíření služeb v regionech (výsledky
zohledněny při přípravě nově podaných projektů)

Realizovány rozšiřující kurzy pro odborníky (ústavní zařízení, veřejná správa,
o.s.Mosty) – v rámci Alternativního programu na podporu rodiny.
§ Kurz mediace – 18 absolventů
§ Kurz koučování – 9 absolventů
Fundraising:
§ V prosinci připraven projekt Program vstupního vzdělávání pg.pracovníků
ústavních zařízení - Prométheus (ESF – OP VK).

PLÁNY NA R. 2009
§

Pokračovat v realizaci Alternativního programu na podporu rodiny
(Most, Louny, Žatec) – zvýšit počet uživatelů služby, podporovat
profesionalitu zapojených odborníků.

§

Pokračovat v realizaci sociálně právního poradenství aj. služeb sociální
rehabilitace pro osoby propuštěné z výkonu trestu.

§

Pokračovat v nabídce služeb sociální rehabilitace pro rizikovou mládež a
pro mládež z ústavních zařízení (projekt SPAM+, ESF).

§

Zahájit provoz nízkoprahového zařízení pro děti/mládež v Žatci.

§

Navýšit počet zapojených stážistů a dobrovolníků.

§

Zajistit registraci poskytovaných sociálních služeb (sociální rehabilitace,
odborné poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež).
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha o.s.Mosty ke dni 31.12.2008 v tisících Kč:
AKTIVA
peníze v hotovosti
bankovní účty
nedokončená výroba
AKTIVA CELKEM

33
685
772
1490

PASIVA
vlastní jmění
hospodářský výsledek
krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM

3
-9
1496
1490

Přehled příjmů dle zdrojů ke dni 31.12.2008 v tisících Kč:
ESF OPRLZ ( MŠMT ČR )
ESF EQUAL
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Partnerství
Statutární město Most
Přijaté příspěvky, dary
CELKEM

1954
603
528
68
61
36
3250

Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2008 v tisících Kč:
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

472
2
60
982
1364
361
4
5
3250
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Příloha účetní závěrky za období 1.1.- 31.12.2008

Název účetní jednotky:
Právní forma:
Sídlo:
Datum zápisu:

o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum
občanské sdružení
Most, Josefa Skupy 202/2303, PSČ 434 01
5.května 2004 pod č.j. VS/1-1/57281/04-R
u Ministerstva vnitra

Identifikační číslo:
Účetní období:
Rozvahový den:
Datum sestavení závěrky:

26661306
1.1.2008 - 31.12.2008
31.12.2008
23.2.2009

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31.12.2008

Účel občanského sdružení:
a) zajišťovat kulturní, výchovné a vzdělávací akce pro děti, mládež a občany,
b) realizovat propagační a popularizační činnost,
c) zajistit provozování občanského poradenství občanům ve formě bezplatné,
nezávislé, důvěrné a nestranné pomoci – tzn. poskytovat tyto služby všem
lidem bez rozdílu,
d) psychosociálním poradenstvím usilovat o zplnomocňování klienta a o
komplexní přístup ke klientovi a jeho situaci,
e) na základě analýzy problémů občanů upozorňovat zákonodárné orgány,
orgány místních samospráv, příslušné orgány státní správy na nedostatky
legislativy a současně informovat subjekty poskytující služby na neřešené
problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování
úřadů na místní a celostátní úrovni,
f) za účelem zajištění realizace výše uvedených činností sdružení zajistí finanční,
materiální a personální podmínky pro organizování akcí s výše uvedeným
zaměřením.

2. Použité účetní metody
-

-

účetní jednotka postupovala podle vyhlášky č.504/2002 Sb. a účetních standardů
platných pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
s tím, že pro účtování dotací získaných na období delší než 1 rok je v souladu s §7
zákona o účetnictví zvolen odchylný postup spočívající v zúčtování výnosu ve věcné
a časové souvislosti s příslušnými náklady. Tento postup umožňuje podat věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace.
počínaje účetním obdobím 2008 je k poslednímu dni účetního období účtováno o
vynaložených nákladech jednotlivých projektů, které do posledního dne zdaňovacího
období neprošly schvalovacím řízením poskytovatele jako o nedokončené výrobě
(121/611). Ke zrušení zápisu dojde v okamžiku schválení těchto nákladů jednotlivými
poskytovateli.
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3. Doplňující skutečnosti k údajům rozvahy
-

komentář k zůstatku na účtu 121xxx Nedokončená výroba
a) zůstatek ve výši 243.552,- se vztahuje k projektu ŠANCE, financovaného
z prostředků ESF. Projekt byl ukončen k 31.8.2008 a poslední finanční zpráva a s ní
spojená žádost o platbu ve výši 243.552,- Kč dosud neprošla schvalovacím řízením
poskytovatele.
b) zůstatek ve výši 528.188,- se vztahuje k projektu „Alternativní program na podporu
rodiny“ financovaného prostřednictvím NROS z Blokového grantu pro NNO
Finančních mechanizmů EHP/Norska. Projekt byl zahájen 1.7.2008 a o.s.Mosty byla
poskytnuta zálohová platba. První monitorovací zpráva bude podána po 12 měsících
od zahájení projektu a souběžně bude probíhat schvalovací proces nákladů projektu.

-

účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky veřejného zdravotního
pojištění ani evidované nedoplatky u správce daně,
finanční a jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze se nevyskytují,
průměrný evidenční počet zaměstnanců (v hlavním pracovním poměru) v účetním
období 2008 byl - 4.

-

4. Výsledek hospodaření
-

účetní jednotka nevykonávala ani v roce 2008 hospodářskou činnost

Schváleno na členské schůzi dne 23.3.2009 v Mostě:
Mgr. Kateřina Malá
Jitka Šafnerová
Bc. Radek Sýkora
Ing. Klára Bábovková
Jaroslava Baxová
Jitka Slabá

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
.……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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