Výroční zpráva za rok 2016

Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby
se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 8. Výroční zprávy, a to za rok 2016.
V roce 2016 KIS, o.p.s realizovalo řadu různých aktivit.
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KIS, o.p.s. reagovalo na celu řadu impulsů a ucházelo se o několik projektových
programů. V souvislosti s tím došlo k několika úpravám v předmětu činnosti společnosti,
jednalo se o tyto nové činnosti:
1. Mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a dobré praxe, realizace
mezinárodních výzkumů a šetření
2. Podpora a realizace programů na podporu rovných práv a příležitostí osob
ohrožených sociálním vyloučením v ČR a v zahraničí zvláště osob se zdravotním
postižením, seniorů a jejich neformálních pečovatelů
3. Podpora a realizace komunitní činnosti v obcích
4. Podpora rovných příležitostí osob ohrožených sociálním vyloučením a žen ve
společnosti a na trhu práce;
5. Podpora a realizace programů na podporu rodiny ;
6. Realizace a administrace sociologickým výzkumů, analýz a šetření;
zpracování podkladů a iniciativ k dalšímu jednání státních i nestátních institucí
7. Poradenská činnost pro osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, rodiny, ženy a seniory, včetně rozvoje sociálního
podnikání
8. Služby sociální prevence a sociální péče podle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách
9. Mimoškolní výchova a vzdělávání, osvětová, informační, publikační, mediační
a lektorská činnost
V souladu se zájmem společnosti došlo ke zpracování „Strategického plánu
Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním postižením a
seniory, o.p.s. na období 2016+“
KIS, o.p.s. je obecně prospěšná společnost a založena byla v roce 2008. Předmět
činnosti byl od počátku směřován na prosazování rovných práv osob se zdravotním
postižením a seniorů. Zvláště pak při uplatňování rovného přístupu k informacím a ke
službám a koneckonců k začleňování do společnosti.
Práce nad zpracováním strategického plánu byly zahájeny koncem roku 2014 a to
jako základní požadavek na stanovení hlavních směrů činnosti KIS, o.p.s. Konkrétně šlo o
stanovení dlouhodobé vize činnosti i krátkodobých úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti
KIS, z praktických znalostí života osob se zdravotním postižením, seniorů i neformálních
pečovatelů. Při zpracování této strategie využila možnost spolupráce s Českou pojišťovnou.
Se zástupcem této firmy byl zpracován návrh koncepce rozvoje KIS, o.p.s. a byl využit jako
základ strategického plánu činnosti. KIS, o.p.s. rovněž připravuje návrh založení „Platformy
pro obhajobu práv rodin, které pečují o osobu blízkou, neformálních pečovatelů a jejich přátel
a sympatizantů“. V období od zahájení zpracování strategického plánu do jeho schválení
bylo zpracováno několik zásadních analytických šetření mezi neformálními pečovateli a
zdravotně postiženými. V březnu 2016, jako reakce na neuspokojivé postavení neformálních
pečovatelů v našem legislativním prostředí, se uskutečnila celostátní konference „Jsou
pečující osoby pro naší legislativu neviditelné? – Co dělat aby tomu tak nebylo?“. KIS, o.p.s.
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postupně realizuje akce a aktivity s výrazně vyššími cíly a výrazně vyššími dopady na osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
Veškerou činnost KIS, o.p.s. ovlivnily především projektové aktivity, které byly od roku
2012 realizovány směrem k neformálním pečovatelům. Na základě praktických znalostí se
prokázalo, že tato skupina osob je na jedné straně nedílnou součástí života osob se
zdravotním postižením a seniorů a na straně druhé byla a je skupinou zcela opomíjenou.
KIS, o.p.s. zastává názor, že nelze výše uvedené skupiny osob oddělovat vzhledem k tomu,
že jejich života i problémy jsou úzce svázány.
Hlavním posláním společnosti je vyrovnávání příležitostí pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, zvláště osoby se zdravotním postižením seniory a osoby, které o ně
pečují v jejich přirozeném prostředí – v rodině. Nedílnou součástí tohoto poslání je obhajoba
jejich oprávněných zájmů a práv. Společnost se hlásí k myšlenkám a ideálům veřejné
prospěšnosti a v souladu s tím realizuje veškerou svou činnost.
Hlavní cíl činnosti KIS, o.p.s.:
Podpora prosazování rovných příležitostí osob se zdravotním postižením a jejich rodin:
 ve své činnosti přispívat ke zkvalitnění a začleňování do společnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením, zejména OZP a jejich rodin v místě kde žijí;
 podpora rovného přístupu OZP a jejich rodin ke službám;
 zprostředkovat pomoc zdravotně postiženým osobám při řešení obtížných situací
rodin formou spolupráce s úřady a dalšími aktéry v regionech;
 obhajovat oprávněné zájmy a práva OZP a zástupců rodin, které o ně pečují;
 podporovat a realizovat v obcích a regionech komunitní činnost zapojením osob se
zdravotním postižením a členů jejich rodin do tvorby komunitních plánů rozvoje
sociálních služeb;
 usilovat o založení subjektu, který bude zastřešovat organizace a jednotlivé
neformální pečovatelé tak aby bylo možné celorepublikově prosazovat oprávněné
zájmy a potřeby pečovatelů;
 zajistit finanční soběstačnost KIS, o.p.s.
Dlouhodobý cíl:








Začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména OZP, seniorů a
zástupců jejich rodin do společnosti;
podpora a podíl na realizaci komunitní činnosti v obcích a městech;
Vytváření vzdělávacích dokumentů, programů a pořádání vzdělávacích akcí;
Aktivní podíl na legislativním procesu, který se týká osob ohrožených sociálním
vyloučením, přitom prosazovat rovná práva těchto osob;
Spolupracovat na aktivitách, které vykonávají obce a kraje ve směru k vyššímu
začleňování OZP, seniorů a neformálních pečovatelů do společnosti;
Podílet se na rozšiřování povědomosti celé společnosti o životě OZP a jejich rodin;
Podpora a realizace sociálního podnikání zapojením zdravotně postižených a
neformálních pečovatelů;
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Krátkodobý cíl:



informovat společnost o situaci zdravotně postižených, seniorů a jejich neformálních
pečovatelů prostřednictvím internetu a dalších sdělovacích prostředků;
zpracovat základní informační leták o činnosti KIS, o.p.s.;

Na základě aktivní činnosti společnosti byli zástupci osloveni ke spolupráci při
realizaci celostátní konference na téma „Jsou pečující osoby pro naší legislativu
neviditelné? – Co dělat aby tomu tak nebylo? Konference se konala dne 31. 3 .2016
v Poslanecké sněmovně. Spoluorganizátory konference byla také Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR a ALTERNATIVA 50+, o.p.s. Konference se pokusila najít
odpovědi na to, kdo jsou pečující osoby či neformální pečovatelé pro legislativu. Jaké
postavení a podporu by měly mít ve společnosti a na trhu práce a co se proto musí změnit
v naší legislativě. Na jednání konference vystoupily významné osobnosti politického a
veřejného života. Celkem bylo přítomno přes 120 osob. Konference se těšila mimořádnému
zájmu medií. Náměty a připomínky byly promítnuty do činnosti společnosti - zejména vedly
k dopracování a novelizaci předmětu činnosti společnosti a styly se základem k vypracování
„Strategického plánu…“
Bylo konstatováno, že legislativní návrhy na podporu rodin, které pečují o osobu se
zdravotním postižením, byly již realizovány - např. se v roce 2016 byl přijat návrh na
valorizaci příspěvku na péči. Další legislativní změny jsou projednávány aktuálně a jsou tzv.
v běhu - např. pozměňovací návrh na změnu zákoníku práce.(asi je již další verze, možná už
paragrafovaná a má jinou podobu, nevím)konkrétně jde o změnu §241, který umožňuje
kratší pracovní dobu nebo úpravu týdenní pracovní dobu ve prospěch osoby, která pečuje o
osobu blízkou. Nově navrhovaná změna §317 však nastavuje zaměstnavatelům takové
povinnosti, které jsou pro ně téměř neřešitelné je realizovat např. se navrhuje , že by
zaměstnavatel byl povinen přijímat opatření, která zabraňují izolaci zaměstnance
Opomenut nebyl ani komentář k návrhu novely Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb.
a další zásadní úpravy. V době konání konference nebylo do návrhu promítnuto ani
postavení pečujících osob ani tzv. sousedská výpomoc. Dle představených návrhů není
zřejmé, zda bude novela o sociální práci nebo o sociálních službách předložena. Určitě by
se měli podpořit ambulantní a terénní služby, včetně zavedení „staronové“ pracovní pozice
koordinátora pro sociální práci.
V souvislosti s projednávanou koncepcí rodinné politiky je také zpracován návrh tzv.
pečovatelského volna a dlouhodobého ošetřovného . Zazněla řada dalších návrhů a námětů,
které jsou sice dlouhodobě řeřené, popř. kritizované. Ovšem není příliš zřejmé kdy a v jaké
podobě budou projednávané.
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Společnost začala spolupracovat s Českou televizí na cyklu dokumentů KLÍČ a
úvodním počinem bylo natočení dílu věnovaného neformálním pečovatelům „Neviditelní
andělé“.Za natočení tohoto dokumentu se společnost spolu s dalšími tvůrci pořadu umístila
na III. místě v rámci soutěže v kategorii publicistické dílo zaměřené na téma zdravotního
postižení v kategorii televizní tvorby. Tuto cenu uděluje každoročně Vládní výbor pro
zdravotně postižené občany.
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V roce 2016 se uskutečnily 2 kontroly - První kontrola byla provedena Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou a druhá kontrola byla provedena Pražskou správou sociálního
pojištění (kontrolované období 2015). V rámci první kontroly bylo zjištěno, že došlo
k chybnému zasílání pojištění paní Kubelkové (projekt „ Nejsme chudinky, jsme hrdinky“).
Její pojištění bylo zasíláno na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu místo na Pojišťovnu
Ministerstva vnitra. Tato chyba byla opravena. V rámci druhé kontroly nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
V rámci rozsáhlé projektové činnosti se uskutečnilo několik dotazníkových šetření
a analýz. Bylo využito několik výzev k podání projektů, převážně směrovaných na témata
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. Vzhledem k časově složitému
schvalovacímu systému nebyly v průběhu roku 2016 známy výsledky.

Přílohy k účetní závěrce:
1. Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
Viz příloha
2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Viz příloha

JUDr.Marie Madejová
Přílohy: dle textu
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Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období od 01.01.2016 do 31.12.2016
Daňový subjekt
Koordinační a informační středisko pro osoby se zdrav.postižením
a seniory o.p.s.
28230779 / CZ28230779
IČ / RČ / DIČ
Sídlo / Bydliště nebo Místo podnikání Pujamnové 1221, 14000 PRAHA 4
Zvláštní příloha k řádku č.62 II. oddílu
náklady související s výnosy, které nejsou předmětem daně

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:

Koordinační a informační středisko pro osoby se
zdrav.postižením a seniory o.p.s.
28230779 / CZ28230779
Pujamnové 1221, 14000 PRAHA 4

IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Zápůjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých
věcí
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.
Krátkodobý majetek celkem

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.I.7.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.II.6.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.II.10.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.III.3.
A.III.4.
A.III.5.
A.III.6.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.IV.3.
A.IV.4.
A.IV.5.
A.IV.6.
A.IV.7.

466
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AKTIVA

B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.II.11.
B.II.12.
B.II.13.
B.II.14.
B.II.15.
B.II.16.
B.II.17.
B.II.18.
B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.IV.
B.IV.1
B.IV.2.

Zásoby celkem
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných
celků
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2

88
88

378
3

3
1

375

2

466
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PASIVA

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.III.12.
B.III.13.
B.III.14.
B.III.15.
B.III.16.
B.III.17.
B.III.18.
B.III.19.
B.III.20.
B.III.21.
B.III.22.
B.III.23.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2
-428
-623

-428

-623
-195

-357
-71
894

-428
626

894
16

626
47

383

495

579

466

3

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:

Koordinační a informační středisko pro osoby se
zdrav.postižením a seniory o.p.s.
28230779 / CZ28230779
Pujamnové 1221, 14000 PRAHA 4

IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)
Název položky

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.II.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.16.
A.V.17
A.V.18.
A.V.19.
A.V.20.
A.V.21.
A.V.22.
A.VI.
A.VI.23.
A.VI.24.
A.VI.25.
A.VI.26.
A.VI.27.
A.VII.
A.VII.28
.
A.VIII.
A.VIII.2
9

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky zprodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv aopravnýchpoložek
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
Daň zpříjmů
Daň z příjmů
Náklady celkem

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
186
18

celkem
3
186
18

168

168

2
2
27

2
2
27

2

2

25

25

215

215

Název položky

B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.III.
B.IV.
B.IV.5.
B.IV.6.
B.IV.7.
B.IV.8.
B.IV.9.
B.IV.10.
B.V.
B.V.11.
B.V.12.
B.V.13.
B.V.14.
B.V.15.
C.
D.

Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované meziorganizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky zprodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného ahmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

celkem
3

7

13

20

7
-208
-208

13
13
13

20
-195
-195

