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Domov Jitka o.p.s.

Úvod

Vážení a milí spoluobčané,
obecně prospěšná společnost Domov Jitka má za sebou další rok své činnosti. Historicky 

však navazujeme na občanské sdružení Stacionář a působíme tak již od roku 2001. V roce 
2012 jsme se chtěli věnovat  stabilizování ekonomické situace a nejrůznějších pravidel, které 
navazují na činnost občanského sdružení. Cílem projektu bylo udržení nabídky  našich služeb 
ve zlínském  regionu. Jak je ale známo, „člověk míní, Pán Bůh mění“.

Začátkem roku převážila ostatní věci nutnost, dát do souladu s platnou legislativou 
ošetřovatelskou péči poskytovanou našim klientům. Rok 2012 byl tedy ve znamení kolotoče 
kolem zabezpečení agendy hrazené ošetřovatelské péče. Tato je poskytována registrovanými 
zdravotními sestrami. Zpočátku vše vypadalo celkem nadějně a dokonce byla reálná šance 
získat alespoň dílčí zdroj pro financování přímých mezd zdravotních sester. Do této doby byly 
náklady s nimi spojené, pokrývány v rámci vícezdrojového financování z jiných zdrojů.

Nemohu zde nezmínit, jak velmi si vážím a zpětně ještě více oceňuji finanční dary poskytnuté 
dárci z řad občanů i právnických osob. Bez jejich přispění bychom nebyli schopni tuto péči 
kvalitně zajistit. Jen doufám, že neuspějí některé výklady znevažující důležitost práce 
zdravotních sestřiček v zařízeních sociálních služeb. Zejména u našich klientů s duálními 
diagnózami se často rozhoduje pod tíhou jejich jednání ovlivněného psychickým onemocnění, 
závislostmi, poruchami chování, vedlejšími účinky léků,adt. Není možné požadovat odborná 

rozhodnutí a také nesení jejich 
důsledků po personálu bez příslušné 
kvalifikace.

Bohužel v současné době neumíme 
zajistit dostatečné prostředky z 
veřejného zdravotního pojištění, ze 
kterých abychom hradili poskytovanou 
ošetřovatelskou péči. Budu tedy 
velkým optimistou a budu dále věřit, 
že přes všechny těžkosti a velmi 
protichůdné právní výklady na úkon 
podávání léků per os nalezne nakonec 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR v součinnosti s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR smysluplné řešení. 
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Byla bych moc ráda, kdyby občané, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni v možnostech 
hájit využívání svých práv vlastní osobou, nebyli diskriminováni. Abychom nebyli stavěni před 
rozhodnutí, že budeme podávat léky nezákonným způsobem a nebo ctili zákon a léky ponechali  
v rukou klinetů. Nikdy nevíme, zda někoho z nás, nebo našich blízkých, nepotká situace, kdy 
bude závislý na péči a darech jiných. 

Navzdory všem překážkám, nese naše práce také velkou radost. Díky velké trpělivosti a 
možnosti věnovat se péči zaměřené na osobu jednotlivce, zažívají naši klienti prostředí blízké 
životu ve velké rodině s blízkým kontaktem na ostatní společnost. Těší nás každý den, kdy se 
jim prosvětlí jejich úzkosti, strachy a nepokoj. Přes všechna trápení není jejich život životem 
za zdí.

Za sebe a za nás z Domova Jitka, děkuji všem, kteří mají srdce na pravém místě a nejsou 
lhostejní těm slabým.
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Domov Jitka o.p.s.

Základní informace 

Název společnosti: Domov Jitka o.p.s.
Sídlo: Jasenická 1362 Vsetín, 75501
IČ: 28634764
Číslo účtu:. U ČSOB Vsetín – 239 834 816 / 0300
 
Zakladatelé:
-   Občanské sdružení Domov Jitka, IČ 26517272
-   Farní sbor Českobratrské evangelické církve ve Vsetíně (Dolní sbor) IČ 47659068
 
Zakládací listina ze dne 26.7.2010
Regitrace: Krajský soud v Ostravě, dne 19.8.2010, vložka 0, pod číslem 292
 
Statutární orgány společnosti:
Ředitelka: Markéta Koudelová – v souladu se změnou legislativy od 1.1.2011 je 
statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti
Správní rada:
-   Alice Slováková, Bc. - předsedkyně
-   Mgr. Barbora Manďáková
-   Jana Martinková, Dis
-   Ivana Humplíková, Bc.
-   Mgr. Alena Šišková
- Zdenka Ondrušková
Kontrolní orgán společnosti:

 Dozorčí rada:
-   Bronislav Czudek, Mgr (předseda)
-   Martina Andělová, Ing.
-   Lydie Trlicová, Ing

Změny v zakládací listině společnosti v roce 2012 zapsané v Rejstříku obecně 
prospěšných společností u Krajského soudu Ostrava. 
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Dne 3 prosince 2012 byla zapsána změna v osobách odstupujících a nově zvolených 
členů správní a dozorčí rady ve společnosti. Tito nově zvolení členové jsou již ve výše 
jmenovaných informacích.

Odstoupili: Ing. Jan David, Ing. Eva Ludvíčková,  - správní rada
                   Ing Martina Andělová - dozorčí rada

Další zapsanou změnou je zvolení paní Alice Slovákové, Bc. předsedkyní správní rady.

V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná peněžitá nebo jiná plnění stávajícím členům 
orgánů společnosti.

Společnost nemá ve smyslu zák. 248/1965 Sb. vedlejší činnost.

zaměstnanci společnosti:

management: ředitelka – HPP úvazek 1,0
sociální oblast: sociální pracovník – HPP – úvazek 0,5
zdravotní oblast: zdravotní sestra - HPP - úvazek 1,5 + 5 sestřiček na DPP
pracovníci v sociálních službách

V Domově Jitka pracuje /mimo mateřskou/ stálý tým cca 7 zaměstnanců. Ostatní 
v pracovním týmu hlavního pracovního poměru v počtu cca 2 osob doplňují počet 
z nejrůznějších projektů / úřad práce, projekty jiných subjektů /. V rámci úvazků je to pak 
7,53 a z toho 6,53 v přímé práci s klienty. Dále pak cca 12 zaměstnanců na DPP v přímé 
práci s klienty – cca 2.100 hodin. Mezi nimi je také „učitelka“ jak jí říkají naši klienti, 
která se pravidelně každý týden věnuje  individuálním potřebám jednotlivců.
technicko-hospodářská oblast: 

fundraiser společnosti – DPP – 300 hodin ročně
účetní a mzdovou agendu zabezpečovala pro organizaci  pracovnice na DPP, tyto úkony 
jsou od dubna 2012 poskytovány na základě jejího živnostenského oprávnění

Dále jsou našimi velmi potřebnými spolupracovníky dobrovolníci registrovaní ve 
sdružení Adorea i ti neregistrovaní.

V rámci veřejné služby v našem zařízení pracovalo v roce 2012 sedm osob. Byli velmi 
cenným doplněním týmu. 
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Druh poskytovaných služeb územní působnost

Druh poskytovaných služeb:

Společnost zajišťuje zejména tyto registrované sociální služby se zajištěním základních 
činností na základě požadavků zákona 108/2006 Sb.

 
Služby týdenního stacionáře

Poslání: 
Posláním služby týdenního stacionáře Domova Jitka, je poskytnout lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit 
jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnout možnost začlenit se v co 
největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. 
Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, 
cíle a možnosti. 

- pobytová služba je poskytována maximálně 10 ti klientům

Cíle – čeho se snažíme dosáhnout:
	 Začlenění klienta do společnosti v 

co nejvyšší možné míře. 
	 Rozvoj samostatnosti klienta v 

každodenních běžných úkonech. 
	 Klient co nejméně závislý na službě. 

Počet klientů v týdenním stacionáři 
v roce 2012:

13 osob z toho 5 -  Vsetín, 5 osob z obcí v 
okolí, 1 osoba - Zlín, 1 osoba - Kopřivnice 

Kapacita byla využita během roku na  
93%
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Služby odlehčovací
 
Poslání: 
Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující rodině, případně 

samostatné fyzické osobě nezbytný odpočinek a možnost obstarání vlastních potřeb a 
zájmů. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu, nebo alespoň 
zachování a nezhoršení jejího dosavadního fyzického, psychického a duševního zdraví.

Odlehčovací služba může být:
- pobytová – v souběhu s provozem týdenního stacionáře -  1 lůžko 
- ambulantní – max. 4 klienti v průběhu jednoho dne
- pobytová víkendová – poskytovaná na základě individuálního zájmu pečujících osob

Cíle – čeho se snažíme dosáhnout:
	 umožnit odpočinek pečujícím osobám 
	 začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře 
	 rozvoj samostatnosti klienta nebo alespoň zachování jeho dosavadního zdraví 
	 klient co nejméně závislý na službě. 
 
- v případě volné kapacity bylo schváleno správní radou, nabídnout v mimořádných 

případech službu také lidem nad 64 let.   

 
Počet klientů v odlehčovací službě v roce 2012: 

12 osob z toho 4  ze Vsetína,  3 os. 
Zlín, 1 os. Zubří, 3 os. Rožnov, 1 os 
Otrokovice, 

Kapacita byla využita během roku 
na 34%

 V případě zájemců se opět potvrzuje, 
že o odlehčovací službu pobytovou  
je zájem především ze strany  
rodin dětí s poruchou autistického 
spektra. Dále v případech péče o 
náročné klienty s kombinovaným 
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postižením (mentální + psychické, epilepsie, poruchy osobnosti, agresivní chování a 
sebepoškozování), případně s poruchou hybnosti v kombinaci s demencí v důsledku 
postižení mrtvicí. Na základě konzultace s pečujícími rodinami brání většímu využívání 
služeb cena odlehčovací služby. Služba je využívána opravdu jen v případech, kdy rodina 
nemůže zvolit jiné (levnější) řešení. 

Velkou pomocí nám byla podpora Nadace Dětský mozek, kdy nám zaplatili část osobní 
aistence pro velmi náročného a ohroženého klienta. Jeho maminka musela podstoupit 
chirurgický zákrok a neměla pro svého .. letého syna žádné zázemí.  Trpěl atonickými 
epi záchvaty, závislostí a velkými poruchami chování. Jsme Nadaci velmi vděční za její 
pomoc. 

Služby fakultativní pro smluvní klienty  

Například – canisterapie, hipoterapie, společenské akce a výlety, zajištění kadeřníka 
nebo pedikůry, ozdravné pobyty, doprava na individuální aktivitu klienta, atd. 

Fakultativní služby jsou poskytovány se spoluúčastí klienta na úhradě. V případě 
získání darů mohou být v nabídce také speciální terapie a rehabilitace, které nejsou 
dotovány z veřejných prostředků. 

Působnost poskytovaných služeb:
Registrované sociální služby jsou poskytovány v rámci územního působení Zlínského 

kraje v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Vsetína. 

Cílovou skupinu Domova 
Jitka o.p.s. tvoří:
	 Muži a ženy s mentálním 

a kombinovaným postižením. 
(Za kombinované postižení se 
považuje mentální postižení 
doplněné fyzickým postižením 
nebo duševním onemocněním.) 
	 Věk 18 – 65 let. Ve 

výjimečných případech je možno 
přijmout klienta mladšího než 18 
let. V případě odlehčovací služby 
je věk klienta od 11 let. 
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	 Lidé s poruchou autistického spektra 
	 Lidem na vozíčku nebo s postižením autistického spektra poskytujeme také 

osobní asistenci. Osobní asistenci jsme schopni poskytnout vždy pouze jednomu 
klientovi v průběhu denní služby. Klienti na vozíku mohou využívat pouze přízemní část 
budovy, která je bezbariérová. 
	 Lidé bydlící ve zlínském kraji, výjimečně i v jiných částech Moravy

Přehled pravidelných činností v průběhu týdne

 Dopolední činnosti jsou alternativou k pracovnímu týdnu lidí v běžné společnosti. 
Využitím nejrůznějších terapií podporujeme u klienta jeho dovednosti, případně 
předcházíme situacím nepokoje, agresivity a strachu, způsobeným nejrůznějšími vlivy 
prostředí, kontaktu s druhými i napětím ve vlastním světě.  
pondělky: ergoterapie - tvořivé techniky, hudba a zpěv, canisterapie v tzv. „Pondělníčku“
úterky: keramika, hipoterapie v Růžďce, 
středy: cvičení v tělocvičně Alceda, vaření
čtvrtky: ergoterapie - výtvarné techniky, procházky, výlety
pátky: program se speciální pedagožkou a účast na společném úklidu vlastních pokojů 
i společných prostor
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Přehled činnosti za rok 2012

Některé z problémových oblastí, které zatím neumíme  řešit. 
V roce 2012 se podařilo uzavřít smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou pro 

zajištění ošetřovatelských úkonů. V rámci zdravotního pojištění našich klientů máme 
nyní smlouvy se 3-mi pojišťovnami. Bohužel jsou neustálé nejasnosti a polemiky o 
výkladu ošetřovatelského výkonu souvisejícího s  podáváním léků p.o. Narostla také 
náročná administrativa a vyúčtovávání úkonů s nutností časté aktualizace v důsledku 
změn léků a střídání klientů. Zdravotní sestra pak tráví hodně času vyplňováním a 
opravami nejrůznějších dokladů a dokumentů. 

Velkým problémem naší cílové skupiny je zhoršování zdravotního stavu v souvislosti 
s jejich psychickým onemocněním / např. schizofrenie, závislosti, vedlejší účinky 
v důsledku medikace, agresivní chování vůči jiným i vlastní osobě,…/. Často je poté 
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nutná hospitalizace v PL a následné hledání stabilizace v rámci naší pečovatelské, 
ošetřovatelské a aktivizační činnosti. V roce 2012 strávili naši klienti z týdenního 
stacionáře asi 15 měsíců v psychiatrických léčebnách.

V rámci komunikace a náročnosti práce s našimi klienty vidíme velký nepoměr 
v nastavení systému zařazení do stupně závislosti na cizí pomoci, při zvládání běžných 
denních úkonů. Jedná se o klienty v lehkým mentálním postižením, kteří však v důsledku 
kombinace s psychickým onemocněním jsou mnohdy schopni běžných denních činností 
jen za velkého úsilí a podpory zaměstnanců /motivace, dohled a předcházení  a řešení 
rizikových situací . Finanční ohodnocení ve  stupni I. je však 600,-Kč/ z celkových 800,- 
/ v rámci jednoho měsíce péče v týdenním stacionáři /tj. 29,- Kč/den /. 

Tyto skutečnosti pak mají zásadní vliv na stabilitu ekonomického zajištění dostatečného 
počtu zaměstnanců pro takto náročné situace.  

Také pro jejich rodiny, se kterými pak žijí ve víkendy / mají jen 200,- Kč na všech 
8 dní v měsíci /  je náročnost péče mnohdy na hranici jejich možností.  Na začátku 
roku byla avizovaná změna v rámci posuzování těchto případů z hlediska posudkových 
lékařů. Doporučili jsme všem opatrovníkům našich 5-ti klientů, kterých se toto týká, 
aby požádali o zvýšení příspěvku na péči. Všem byla žádost zamítnuta.  Je to velmi 
nespravedlivě nastavený systém. 

Projekty v roce 2012:

V roce 2012 jsme v rámci rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců byli účastni 
těchto projektů.

Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK /Krajský úřad ZK + Domov Jitka/, kde 
jsme využívali nabídky tohoto projektu pro jednotlivé zaměstnance.

Vzdělávejte se pro růst! /ÚP Vsetín + MARLIN + Domov Jitka/ - v tomto případě 
jsme sami vybrali několik oblastí pro naši práci důležitých a lektoři přijížděli k nám 
do Domova Jitka. Zde se zúčastnili seminářů vybraní zaměstnanci. Školení byla velmi 
přínosná, ale zpětně hodnotíme příliš velkou zátěž pro zaměstnance. Zpožděný začátek 
projektu, měl za následek velkou kumulaci jednotlivých seminářů ve zúženém časovém 
úseku.  Také administrativa spojená s projektem v rámci jeho vyúčtování a prokazování 
nebyla jednoduchá.  Zahltila naši sociální pracovnici v rámci práce navíc, která je bohužel 
ohodnocena pouze jako práce dobrovolnická, velkým uznáním vedení a ostatních kolegů. 
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Není mi jasné, proč v rámci tohoto projektu, jako pomoci pro neziskový sektor, namohla 
být  také odměna pro toho, kdo v organizaci tyto činnosti koordinuje.    

Velmi cenné byly také vzájemné zkušenosti sdílené při realizaci projektu:
„Vzájemná spolupráce“, kde jsme byli partnery u přeshraničního mikroprojektu . 

Partnery zde byli : Domino, cz. Zlín  +  Centrum sociálnych služieb Fantázia,  Kysucké 
Nové Mesto  + Domov Jitka o.p.s.

Propojením těchto tří partnerů bylo poskytování odlehčovacích služeb. Projekt byl 
ukončen k 31.6.2012 a jeho celkové zakončení  bylo slavnostním vystoupením  klientů a 
zaměstnanců všech tří partnerů při slavnostním zahájení soutěže Slavíček v Otrokovicích. 
Také jsme měli možnost vystavit zde některé práce našich klientů, vyrobené v rámci 
ergoterapie. 

Také projekt podpořený Zlínským krajem – „Besedy s odborníky, pečujícími 
rodinami a  Domovem Jitka“ přináší cenné informace využitelné pro individuální 
komunikaci s našimi klienty i jejich rodinami. 

Snažili jsme se řešit problém naší služby – nedostatečnou  prostorovou kapacitu 
budovy, kterou k našim službám využíváme. Dále nám velmi chybí vlastní zahrada, 
která by byla bezpečná pro volnější pohyb našich klientů. Byla podána žádost o grant ze 
švýcarských fondů, přes nadaci Partnerství. Zadáním projektu byly dílčí stavební úpravy 
podkroví, odvodnění základů a zavedení nových terapií. S naší žádostí jsme neuspěli. 
Velkým nedostatkem bylo, že budova není ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti.

Velkým přínosem bylo pro 
naše zařízení využití lidí v rámci 
veřejné služby ve spolupráci 
s Úřadem práce Vsetín. Pracovali 
u nás jako pomoc při úklidu a dále 
pomáhali našim zaměstnancům 
při aktivizačních činnostech 
s klienty. Byli jsme velmi příjemně 
překvapeni, jak někteří z nich 
přijali za své tuto „povinnost“ a 
dá se říct, že v této dobrovolné 
činnosti našli uspokojení ze 
smysluplného využití svého času. 

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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Přehled aktivit uskutečněných  Domovem Jitka v roce 2012 
mimo běžné denní činnosti. 

LEDEN             návštěva klienta v PL v Kroměříži
                          Zpívání při kytaře s p.Jardou

ÚNOR  Welness odpoledne – kosmetika, masáže            

BŘEZEN          Výstava ve Staré radnici
  Kysucké Nové Mesto – projekt Vzájemná spolupráce Fantázia
  Skládanka  Zlín
  Výstava v Muzeu na zámku Vsetín

DUBEN          Návštěva klientky sl.Eriky v PL Kroměříž
  Kroměříž – zám. zahrada, obchody na náměstí
  Karneval v Pondělníčku, setkání s rodinou
  Projek Vzájemná spolupráce, Domino + Slováci u nás
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KVĚTEN         Prodejní výstava výrobků ve Zlíně, projekt Vzájem.spolupráce
  Výlet do pravěku – muzeum Val. Meziříčí
  Prezentace projektu “Vzájemná spolupráce” v Otrokovicích
  Opékání špekáčků v zahradě Dolního sboru evang.církve

ČERVEN         Návštěva s klientkami u pracovnice p.Lenky, čerstvé babičky
  Návštěva farmy naší paní ředitelky
  Plavání v bazénu měst.lázní s veřejností
                         Návštěva s klientkou Erikou v zařízení Náš svět

ČERVENEC    Návštěva bývalé klientky sl.Petry Hurtíkové ve Skaličce.
  Koupání v bazénu v měst.lázních s veřejností
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SRPEN            Návštěva klientů p.Mirka a p.Marty v PL v Kroměříži
  Plavání v měst. lázních s veřejností
  Oslava narozenin klientek sl.Eriky a Petry v rest.Prádelna
  Koupání v přírod. nádrži Balaton v Novém Hrozenkově

ZÁŘÍ               Ozdravný pobyt Kychová – 5 dní
  prodej výrobků v TESu – 2 dny
  prodej výrobků na Dni bez bariér
  Nácvik tanečního vystoupení ve Spec.šk. na Turkmenské

ŘÍJEN              Plavání v bazénu Měst. lázní s veřejností
                  prodej výrobků ve fa. Austin – 3 dny

LISTOPAD      Prodej výrobků v TESu – 3 dny
  Benefiční koncert pro Auxilium v Domě kultury
  společenská akce v Zašové – zabijačkové hody
                         Divadelní představení den.stac. Naděje v Lidovém domě 

PROSINEC     Vánoční besídka v Pondělníčku
  Návštěva klientky sl. Petry v PL Opava
                        prodej výrobků na vánočním jarmarku ve městě
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výnosy týdenní stacionář odlehčování služba celkem  

Dotace MPSV 830 56 886 

Zlínský kraj 81 84 165 

Město Vsetín - provoz 190 82 272 

Město Vsetín - nájem 195 5 200 

Úřad práce - dotace na prac. místo 81 0 81 

Ostatní obce 46 25 71 

Přímé platby klinetů 760 173 933 

Fakultativní služby 3 0 3 

Dary / právnické posoby 138 0 138 

Dary / fyzické osoby 72 0 72 

Nadace 10 20 30 

Obědy zaměstnanci 17 0 17 

EU -Azylový dům - projekt 52 0 52 

EU - proj Vzdělávejte se pro růst 189 0 189 

Z činnosti klientů 15 0 15 

Zdravotní pojišťovny 69 13 82 

Ostatní 1 0 1 

Celkem výkony 2749 458 3207 
 
 
náklady týdenní stacionář odlehčování služba celkem  

spotřeba materiálu 65 7 72 

majetek do 40 tis. 10 1 11 

potraviny 83 7 90 

spotřeba energie 110 11 121 

opravy a údržba 3 0 3 

cestovné 27 0 27 

spojení 30 53 83 

ostatní služby 133 20 153 

nájemné 194 23 217 

terapie klineti 37 2 39 

obědy klineti 73 11 84 

obědy zaměstnanci 27 4 31 

projekt Vzdělávání 143 0 143 

mzdové náklady 1184 120 1304 

dohody o provedení práce + refundace 148 137 285 

zákonné odvody na soc.+zdrav.poj 404 38 442 

nedaňoné náklady + pojistky 29 1 30 

penzijní poj. zaměstnancům 0 0 0 

odpisy majetku 49 3 52 

celkem náklady 2749 438 3187 
 

Náklady a výnosy za rok 2012 v jednotlivých službách
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Rozvaha a výsledova za rok 2012

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

28634764

Domov Jitka o.p.s.
Jasenická  1362
Vsetín 1
755 01

Název a sídlo účetní jednotky( v haléřích )
k 31.12.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2 294 342,21294 342,21I.

Služby celkem 3 779 351,20779 351,20II.

Osobní náklady celkem 4 2 039 949,002 039 949,00III.

Daně a poplatky celkem 5 5 446,005 446,00IV.

Ostatní náklady celkem 6 13 966,0013 966,00V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 51 712,0051 712,00VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8 1 990,001 990,00VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 10 3 186 756,413 186 756,41
VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 1 049 311,601 049 311,60I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15 917,89917,89IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 17 212 150,47212 150,47VI.

Provozní dotace celkem 18 1 944 283,501 944 283,50VII.

Výnosy celkem 19 3 206 663,463 206 663,46
Výsledek hospodaření před zdaněním 19 907,0519 907,05C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 19 907,0519 907,05D. 21

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Podpis odpovědné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:

příslušnému fin. orgánu1 x

Domov Jitka o.p.s.
Jasenická  1362
Vsetín 1
755 01

( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2012

Účetní jednotka doručí:
28634764

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 1 006 242,98 954 530,98
2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3 828,00 3 828,00I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 445 344,98 1 445 344,98II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -442 930,00 -494 642,00IV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 592 611,52 887 360,94
7Zásoby celkem 26 000,00 8 540,00I.
8Pohledávky celkem 119 671,50 256 165,20II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 446 940,02 622 655,74III.

10Jiná aktiva celkemIV.
Aktiva celkem 11 1 598 854,50 1 841 891,92

4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 12 1 366 653,04 1 726 846,52
13Jmění celkem 1 378 047,71 1 706 939,47I.
14Výsledek hospodaření celkem -11 394,67 19 907,05II.

B. Cizí zdroje celkem 15 232 201,46 115 045,40
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkemII.
18Krátkodobé závazky celkem 222 201,46 115 045,40III.
19Jiná pasiva celkem 10 000,00IV.

Pasiva celkem 20 1 598 854,50 1 841 891,92

Telefon:

Razítko: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné
osoby:

Odesláno dne:
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Podporovatelé Domova Jitka o.p.s.
Závěrem informací děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich solidaritu 

s naším zařízením. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný osud jejich slabších 
spoluobčanů. Mnozí neumí sami obhájit  svůj nárok na důstojný život ve společenství 
jiných. Naše poděkování je také směřováno ke všem dobrovolníkům, lidem z veřejné 
služby za rok 2012 a všem přátelům, rodinám  a známým, kteří pomáhají ve chvílích 
radosti i bolestí. V neposlední řadě také institucím a úřadům, kde také nacházíme 
pochopení, vstřícnost a spoluúčast při řešení problémů. Doufáme v jejich přízeň i v 
dalším roce.

 
GLASS SERVICE, a.s., 
MONTAKO s.r.o., 
SONET - pěvecký sbor, 
Vakuum Servis s.r.o., Rožnov p. R., 
ŘÍHA GROUP spol. s r.o., 
Miroslav Posad - MONTÁŹE, 
Valašské Meziříčí, 
ZPV ROŽNOV, s.r.o., 
Cressto s.r.o. Rožnov p.R.
LAPP KABEL, s.r.o., Otrokovice, 
STROZA, s.r.o.  Rožnov p.R., 
C.B.G. Impex s.r.o. Val. Meziříčí, 
H + B delta, s.r.o., Vsetín, 
COMET SYSTEM, s.r.o.  Rožnov 
pod Radhoštěm, 
ČEROZFRUCHT, s.r.o., Praha, 
LUKROM, spol. s r.o.
Simex Control s.r.o., 
Servis CLIMAX, a.s., 
Austin Detonator, s.r.o., Vsetín, 
CS CABOT, spol. s r.o., 
Jihomoravská plynárenská, a.s., 
Čerpací stanice OMV, 
Zásobování teplem Vsetín, a.s., 
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Karel Boch KBH, 
Mgr. Igor Macášek , 
Jiří Roháček, 
Mgr. Leona Hozová, 
Eva Žárská, 
Ing. Radomír Bardas, 
František Buček, 
Mgr. Pavel Čmelík, 
Mgr. Dagmar Honsová,
 Ing. Věra Rousová, 
Ludmila Kroupová, 
Ing. Jan David, 
Michaela Voráčová, 
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Dále děkujeme všem, kteří nás podporují nepeněžní formou:

US GRAFICKÉ STUDIO Vsetín, PAPÍRNICTVÍ OLŠÁK STANISLAV Vsetín, 
LAGOON FOTO s.r.o. Vsetín, Městské lázně Vsetín, 
Vsacan Tour, Kadeřnictví MAXI, Řeznictví a uzenářství Jan Černocký Vsetín, 
Střední odborná škola J. Sousedíka Vsetín – Truhláři, Jan Tureček, HENKEL ČR 
spol. s r.o. Praha, Mlékárna Valašské Meziříčí, Obchodní dům Jednota Vsetín       
pekárna CONSI, veřejná obchodní společnost, IRISA, v.d.



Domov Jitka o.p.s.
obecně prospěšná společnost

Jasenická 1362  755 01 Vsetín
tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz
www.domovjitka.cz

I vy můžete pomoci finančním příspěvkem na č.ú. 239834816/0300


