
 

Výroční zpráva za rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 3. Výroční zprávy, a to za rok 2010. 

 

V minulém roce se jen potvrdilo, že je třeba pracovat na dlouhodobé koncepci 

činnosti KIS, o.p.s. Vzhledem k nutnosti realizovat závazky stanovené v návaznosti na projekt 

budování a realizace Informačních středisek pro osoby se zdravotním postižením v oblasti 

Sušice a uzavření 1. etapy tohoto projektu ve Středočeském kraji, došlo k podcenění příprav 

dalších projektů. 

 

Na přípravě dalších reálných projektů jsme začali pracovat po uzavření výše 

uvedených aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 2011                                                                        Marie Madejová 

 

 



 

 

 Základní údaje   



 

 



Projekty 

 

 Informační střediska pro osoby se zdravotním postižením rámci informační a 

komunikační kampaně při přechodu na zemské digitální televizní vysílání pod 

názvem“Informační střediska pro osoby se zdravotním postižením – územní oblast Sušice“ 

 

Tento projekt plynule navázal na zkušenosti získané v předcházejícím projektu 

realizovaném ve Středočeském kraji a hlavně z praktických zkušeností získaných z činnosti 

informačního střediska, které bylo provozováno v Centru pro zdravotně postižené v Praze 5. 

Projekt byl realizován v těchto městech-Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Klatovy. Tato střediska 

fungovala v době od 15. 1. – 28. 2. 2010. 

V průběhu roku 2010 jsme se zapojili do projektu OP VK „ Cesta ke vzdělávání 

v Ústeckém kraji“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. KIS, o.p.s. se 

podílí na vytvoření 4 vzdělávacích modulů. 

Ve IV. čtvrtletí r. 2010 jsme podali projekt na základě výzvy č. 68 vyhlášený MPSV 

nazvaný „Jsme tým“. Díky organizačním a technickým problémům při schvalování jsou 

informace o výsledcích přesunuty na II. čtvrtletí r. 2011. 

 

Dotazníkové šetření připravované pod názvem „Osoby se zdravotním postižením 

v 21. Století“ je připravováno již dlouhou dobu. Hlavní cíl tohoto projektu je v dlouhodobém 

horizontu definovat žádoucí sociální postavení zdravotně postižených na základě 

komplexního posouzení stavu v regionech ČR. Tento projekt, ač máme všechna důležitá data 

k jeho realizaci, bude zrealizován až po projednání finančního zajištění. 

Webové stránky KIS, o.p.s. jsou v současné době připravovány ke spuštění. 

V podstatě nedolaďují jen některé doplňky. 

 

 

Údaje o důležitých skutečnostech po dobu 

účetní uzávěrky. 



Mezi datem vypracování účetní závěrky a datem schválení účetní závěrky nedošlo 

k žádným událostem, které by ovlivnily podstatně hospodaření společnosti. 

 

Výklad k uplynulému a předpokládanému 

vývoji činnosti 

 

Společnost KIS, o.p.s. Byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 9.2. 

2008. V roce 2008 prakticky neprováděla žádnou činnost a soustředila se na zajišťování 

standardního fungování a vyhledávání partnerských organizací. V roce 2009 se začala slibně 

rozjíždět její činnost a to v souladu s účelem společnosti. V roce 2010 prakticky nerealizovala 

společnost velké projekty a teprve se orientovala a zpracování a podání projektů. 

Situace ukazuje, že bude třeba zaměřit se na další oblasti činnosti a zajímat se o možnosti i 

v dalších regionech ČR. Dalším úkolem je realizovat soubor změn, které vyplývají z novelizace 

Zákona o obecně prospěšných společnostech. 

 

Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu 

- Viz příloha 

 

 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

- Viz příloha 

 

Příloha k účetní závěrce 

- Viz příloha 

 

 



 

 

JUDr. Marie Madejová, předsedkyně správní rady KIS, o.p.s 

Přílohy: dle textu 


