Výroční zpráva za rok 2012
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum

IČ: 26661306

Sídlo organizace:

Most, J.Skupy 202/2303

Kontaktní místo pro klienty (provozovna) :

Most, Business centrum, Budovatelů 2957

Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Malá

Telefon: 774680013

Webové stránky: www.osmosty.cz

E mail: os.mosty@seznam.cz

Členové občanského sdružení:
Výbor:

Dozorčí rada:

Mgr. Kateřina Malá

Jitka Šafnerová

Bc. Radek Sýkora

Ing. Klára Bábovková

Jaroslava Baxová

Jitka Slabá

Realizované aktivity/služby v r. 2012



CÍLOVÁ SKUPINA: ohrožené děti a mládež a jejich rodiny

RADDAR - SAS pro rodiny s dětmi (registrovaná sociální služba)
Celkem zapojeno 70 rodin (Most, Louny, Žatec)

POHODA – nízkoprahové zařízení pro mládež v Žatci (registrovaná sociální služba)
Zařízení v r.2012 nově zpřístupněno pro děti od 7 let. (CS 7 -26 let)
Celkem zapojeno 281 klientů.

Projekt SPAM+ (ESF OPLZZ)
Celkem zapojeno v r.2012 - 195 klientů.
Shrnutí:
-

ve 3 městech (Most, Žatec, Louny) kontinuálně probíhaly jednotlivé aktivity programu
SPAM+ : program Its In U2, bilanční diagnostika, doučováním, kurz předcházení
zadluženosti, My a média, aktivizační pracovní program, dobrovolnický program LATA.

-

Program byl ověřen na klientech z různých zdrojů (přeposílali odborníci):
V rámci sekundární prevence: mládež z výchovných ústavů, klienti středisek PMS ČR,
OSPOD, úřady práce, klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ústeckém kraji,
apod.
V rámci primární prevence: mládež z dětských domovů, školní mládež s nevyjasněnou
profesní orientací apod.

Od r.2012 – zahájena činnost pracovní agentury (se zaměřením na zaměstnávání cílových skupin)

FUNDRAISING:
 Místo gauče volím kouče (ESF OPLZZ) – schváleno.
 3 - 2 – 1 START (ESF OPLZZ) - neschváleno.
 Komunitní plán pro Město Postoloprty (ESF OPLZZ) - schváleno.
 Zahájení provozu sociální firmy U šnečků (Nadační fond Albert) - schváleno.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha o.s.Mosty ke dni 31.12.2012 v tisících Kč:
AKTIVA
peníze v hotovosti
bankovní účty
nedokončená výroba
Poskytnuté zálohy
Odběratelé
Náklady příštích období
Pohledávky za zaměstnanci
AKTIVA CELKEM

26
223
0
0
0
7
4
260

PASIVA
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Neuhrazená ztráta minulých let
Dodavatelé
Závazky k zaměstnancům z mezd 12/2012
Závazky k institucím soc.poj a veř.poj. –
z mezd 12/2012
Ostatní přímé daně
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiné závazky
PASIVA CELKEM

3
0
-9
7
79
34
13
39
93
1
260

Přehled příjmů dle zdrojů ke dni 31.12.2012 v tisících Kč:
Statutární město Most
Ústecký kraj
Město Louny
MPSV – program OP LZZ
MPSV – prostřednictvím Ústeckého kraje
Město Žatec
Úřad práce
Dary
CELKEM

58
100
10
630
1296
61
47
29
2231

Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2012 tisících Kč:
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

69
0
39
582
1239
284
18
2231

Příloha účetní závěrky za období 1.1.-31.12.2012
Název účetní jednotky:
Právní forma:
Sídlo:
Datum zápisu:

o.s.Mosty-sociálně psychologické centrum
občanské sdružení
Most, Josefa Skupy 2303/21, 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
1.1.2012-31.12.2012
31.12.2012
26.3.2013

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31.12.2012
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.
-

počet zaměstnanců v pracovním poměru: 4
počet zaměstnanců mimo pracovní poměr: 10

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.
3. Výsledek hospodaření
- účetní jednotka nevykonávala ani v roce 2012 hospodářskou činnost
V Mostě, 24.5.2013
Schváleno na členské schůzi dne 24.5.2013 v Mostě:
Mgr. Kateřina Malá

……………………………………………….

Jitka Šafnerová

……………………………………………….

Bc. Radek Sýkora

……………………………………………….

Ing. Klára Bábovková

.……………………………………………….

Jaroslava Baxová

……………………………………………….

Jitka Slabá

……………………………………………….

