
  



 

Výroční zpráva za rok 2013 

Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 5. Výroční zprávy, a to za rok 2013. 

V roce 2013  KIS,o.p.s realizovalo dva významé projekty, které byly realizované v rámci Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost a z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

  

Březen 2014                                                                                                                             
 Marie Madejová 

  

  



Obchodní rejstřík 

  

Název: 

Koordinační a informační středisko pro centra pomoci a mobility v 
Praze, o.p.s. 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 13. února 2010 

Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, o.p.s. 
Zapsáno: 13. února 2010 

  

Sídlo: Praha 4, Pujmanové 1221, PSČ 140 00Zapsáno: 9. února 2008 

  

Identifikační číslo: 282 30 779 Zapsáno: 9. února 2008 

  

Právní forma: 
Obecně prospěšná společnost  
Zapsáno: 9. února 2008 

  

Druh obecně prospěšných služeb: 

  

-  poskytování informací o možnostech občanů se zdravotním postižením, o formách začlenění občanů 
se zdravotním postižením do života společnosti 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  organizace workshopů, seminářů k tématům vztahujících se k problematice občanů se zdravotním 
postižením 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  zpracování podkladů a iniciativ k dalšímu jednání státních i nestátních institucí ke zkvalitnění života 
občanů se zdravotním postižením 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  zpracování informací a dat v oblasti občanů se zdravotním postižením 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  poradenská činnost pro občany se zdravotním postižením 



Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  pomoc občanům se zdravotním postižením ve změněné životní situaci, východiska a možnosti 
k udržení životní úrovně, začlenění se do společnosti, zaměstnat se, osamostatnit se 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  osvětová, informační a publikační činnost v oblasti problematiky občanů se zdravotním postižením 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  koordinace stávajících center pomoci a mobility a podpora vzniku dalších center pomoci a mobility 
v ČR 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

-  Poskytování informací o možnostech občanů, kteří se nalézají v problematické sociální situaci a o 
formách začlenění těchto občanů do života společnosti 
Zapsáno: 7. června 2011 -  organizace workshopů, seminářů k tématům vztahujících se k problematice 
občanů, kteří se nalézají v problematické sociální situaci 
Zapsáno: 7. června 2011 -  zpracování podkladů a iniciativ k dalšímu jednání státních i nestátních 

institucí ke zkvalitnění života občanů, kteří se nalézají v problematické sociální situaci 
Zapsáno: 7. června 2011 -  zpracování informací a dat v sociální oblasti občanů 
Zapsáno: 7. června 2011 -  poradenská činnost pro občany, kteří se nalézají v problematické sociální 
situaci 
Zapsáno: 7. června 2011 -  pomoc občanům, kteří se nalézají v problematické sociální situaci, 
východiska a možnosti k udržení životní úrovně, začlenění se do společnosti, zaměstnat se, 
osamostatnit se 
Zapsáno: 7. června 2011 -  vzdělávací, osvětová, informační a publikační činnost v sociální oblasti 
Zapsáno: 7. června 2011 

  

Doplňková činnost: 

  

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Zapsáno: 13. února 2010 

  

Správní rada:   

  

předseda správní rady: 

JUDr. Marie Madejová, dat. nar. 06. 09.1956 
Praha 6, Na Hanspaulce 24, PSČ 160 00 

den vzniku funkce:  9. února 2008 
den zániku funkce:  21. dubna 2011 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 7. června 2011 

  

člen správní rady: 
JUDr. Ing. Miroslav Madej, dat. nar. 20. 04. 1956 
Praha 10, Srbínská 1489/3, PSČ 100 00 



den vzniku členství ve správní radě:  21. dubna 2011Zapsáno: 7. 
června 2011 

  

místopředseda správní rady: 

Ing. Jaroslav Dembinný, dat. nar. 09. 04. 1956 
Český Těšín, Polní 36, PSČ 737 01 
den vzniku funkce:  9. února 2008 
den zániku funkce:  2. prosince 2009 
den vzniku členství ve správní radě:  9. února 2008 
den zániku členství:  2. prosince 2009 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 13. února 2010 

  

člen správní rady: 

Ing. Lenka Švajčáková, dat. nar. 04. 08.1982 
Dětmarovice 264, PSČ 735 71 
den vzniku funkce:  9. února 2008 
den zániku funkce:  3. listopadu 2008 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 21. listopadu 2008 

  

člen správní rady: 
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D., dat. nar. 23. 07. 1966 
Praha 9, Černý Most, Hlaďova 672/4, PSČ 198 00 
den vzniku funkce:  3. listopadu 2008Zapsáno: 21. listopadu 2008 

  

člen správní rady: 

Ing. Jiřina Vecková, dat. nar. 03. 03.1950 
Rakovník, Nad Tržištěm 2019, PSČ 269 01 
den vzniku členství ve správní radě:  2. prosince 2009 
den zániku členství:  21. dubna 2011 

Zapsáno: 13. února 2010    Vymazáno: 7. června 2011 

    

  

  

a) s výjimkou případů sub b) zastupují členové správní rady společnost navenek samostatně 

b) v případě, že jde o nakládání s věcmi ve vlastnictví společnosti nebo uzavírání smluv s plněním nad 
100.000,- Kč, jednají a podepisují vždy dva členové správní rady společně 
Zapsáno: 9. února 2008 

  

Statutární orgán - ředitel:   

  

JUDr. Marie Madejová, dat. nar. 06. 09. 1956 



Praha 6, Na Hanspaulce 814/24, PSČ 160 00 Zapsáno: 7. června 2011 

  

Dozorčí rada:   

  

předseda dozorčí rady: 

Jaromír Piskoř, dat. nar. 11. 08. 1962 
Praha 7, Milady Horákové 687/10, PSČ 170 00 
den vzniku funkce:  21. dubna 2011 
den vzniku členství v dozorčí radě:  21. dubna 2011 Zapsáno: 7. 
června 2011 

  

člen dozorčí rady: 

Anna Madejová, dat. nar. 03. 02.1992 
Praha 6, Na Hanspaulce 814/24, PSČ 160 00 
den vzniku členství v dozorčí radě:  21. dubna 2011 Zapsáno: 7. 
června 2011 

  

člen dozorčí rady: 

Jiřina Musilová, dat. nar. 11. 12. 1958 
Příbram V, Zdabořská 584, PSČ 261 01 
den vzniku členství v dozorčí radě:  21. dubna 2011 Zapsáno: 7. 

června 2011 

  

Zakladatel:   

  

JUDr. Marie Madejová, dat. nar. 06. 09. 1956 
Praha 6, Na Hanspaulce 24, PSČ 160 00 Zapsáno: 9. února 2008  
Ing. Jaroslav Dembinný, dat. nar. 09. 04. 1956 
Český Těšín, Polní 36, PSČ 737 01 Zapsáno: 9. února 2008  
Ing. Lenka Švajčáková, dat. nar. 04. 08. 1982 
Dětmarovice 264, PSČ 735 71 

Zapsáno: 9. února 2008    Vymazáno: 1. března 2011  
Ing. Jiřina Vecková, dat. nar. 03. 03. 1950 
Rakovník, Nad Tržištěm 2019, PSČ 269 01 Zapsáno: 1. března 2011 

  

  

  

Zakládací smlouva 

Zakládací smlouva nebyla změněna. 



  

Projekty 

  

„Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Plzeňském kraji“(OPVK)-
CZ.1.07/3.2.02/04.0030 KIS, o.p.s. je příjemcem podpory. 

Projekt  byl zpracován v průběhu r. 2012 a schválen  koncem roku 2012 v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurence schopnosti. - viz www.kisinfo.cz 

V průběhu projektu bude celkem vytvořeno 7 e-learningových modulů pro celoživotní vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP, resp. ZPBD) v oblasti obecných kompetencí 
(nespecializační 

1. Úspěšná komunikace a řešení konfliktů ve zdravotnictví 
2. Argumentace ve zdravotnictví a asertivní jednání 
3. Lékařská a zdravotnická etika 

4. Typy chování pacientů a jeho využití v komunikaci 
5. Stres a time management 
6. Vztahy uvnitř zdravotnických zařízení - interní komunikace 
7. Vedení lidí 

Struktura projektu: tvorba metodiky (KA 1), tvorba obsahu modulů (KA 2), programování e-       learning 
modulů (KA3), pilotní ověření modulů (každý 10-15 účastníky (KA 4). 

Vytvořené moduly /programování zvýší dostupnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotních 
pracovníků v regionu/. 

Absolvování modulů zvyšuje konkurenceschopnost a podporuje udržitelnost pracovní místa pro cílovou 
skupinu projektu. 

  

„Nejsme chudinky, jsme hrdinky!“(OP LZZ)-CZ.1.04/3.4.04/88.00315-(www.kisinfo.cz) 

KIS, o.p.s. je příjemcem podpory. 

Hlavním cílem projektu je naplňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce prostřednictvím 
podpory zahájení podnikání, se zacílením na CS osoby pečující o závislou osobu, s tím že tuto CS tvoří v 
drtivé většině ženy. 

K naplnění cíle povedou jednotlivé specifické cíle: 

- Sladění rodinného (resp. péče o závislou osobu) a pracovního života prostřednictvím účasti CS 
v komplexním programu na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti. Programu na podporu 
zahájení podnikání se zúčastní celkem 55 zástupců cílových skupin ze Středočeského kraje. 

- Založení místního partnerství složeného ze subjektů napříč sektory, které mají vliv a kompetence 
ovlivňovat postavení cílové skupiny na trhu práce 

- Zapojení místních zaměstnavatelských subjektů - jejich osvěta. 

Projekt je zaměřen do Středočeského kraje a bude realizován v 11 regionech a zapojit se má 55 
účastníků/nic z řad pečujících osob. 

  

 Vzdělávací moduly (Skripta, metodika) 

http://www.kisinfo.cz/


 pro všechny vzdělávací moduly 

 Soubor psychologických her a textů pro všechny vzdělávací moduly 

  

  

  

Údaje o důležitých skutečnostech po dobu účetní uzávěrky 

  

       Mezi datem vypracování účetní závěrky a schválení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, 
které by ovlivnily podstatně hospodaření společnosti. 

  

  

Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji činnosti 

  

       Nutno konstatovat, že rok 2013 znamenal v činnosti společnosti zásadní obrat. 

  

Přílohy k účetní závěrce: 

  

JUDr.Marie Madejová 

Přílohy: dle textu 

  

 


