... protože smích pomáhá

Výroční zpráva 2013
Zdravotní klaun, o.p.s.

„Smích je nejdůležitější věcí v životě. Myslím, že většina lidí se bere příliš vážně,
což jim brání, aby se chovali skutečně přirozeně.“
Sir Nicholas Winton

Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,
záměr závěrečné zprávy za minulý rok je poskytnout vám vhled do aktivit Zdravotního klauna. Aktivit, které jsou možné jen díky vám. Aktivit, které naplňují naši misi: přinášet smích a radost do života nemocných
a trpících. Jak úžasná mise to je!
V minulém roce osmdesát tři speciálně vyškolených a certifikovaných zdravotních klaunů vykonávalo měsíčně stovky pravidelných návštěv téměř na všech dětských odděleních v České republice. Rozvoj Zdravotního klauna a jeho integrace do zdravotnického systému patří mezi naše velké radosti. Proto bychom
vás rádi upozornili na náš nový projekt NOS! (Na operační sál!), který jsme spustili na podzim 2013 v Praze-Motole a v Ostravě. Projekt, při němž zdravotní klaun doprovází děti před operací a je také podporou pro
rodiče, získal velmi dobré ohlasy.
Velkou radost máme také z certifikace celého týmu zdravotních klaunu. Naši klauni získali v roce 2013
certifikát univerzity Steinbeis Hochschule Berlin. Jsme tak první organizace svého druhu na světě, která
má certifikované odborníky, již navštěvují pravidelně pacienty a přinášejí jim úsměv a dobrou náladu!
Minulý rok přinesl dvě organizační změny. Zakladatel a dlouholetý ředitel Gary Edwards se rozhodl následovat svou novou misi a svoji roli ředitele předal nové ředitelce Kateřině Kubešové. Gary Edwards bude
nadále podporovat organizaci z pozice předsedy správní rady.
16. srpna 2013 došlo ke změně právní formy organizace podle zákona č. 248/1995 Sb. z občanského sdružení Zdravotní klaun na Zdravotní klaun, obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Důvodem této změny je
zánik právní formy občanské sdružení v ČR s koncem roku 2013.
Děkujeme vám za podporu a spolupráci, díky níž můžeme přinášet smích, který pomáhá!
Kateřina Kubešová, ředitelka

V roce 2013 jsme uskutečnili 3 052
klauniád u dětských pacientů.

Gary Edwards, zakladatel

Zahájili jsme nový program NOS!
(Na operační sál!), při kterém zdravotní
klauni doprovází dětské pacienty a jejich
rodiče cestou na operační sál.

Zdravotní klauni získali certifikát z berlínské univerzity Steinbeis Hochschule Berlin,
na mezinárodním institutu pro Zdravotní
klaunování.
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Programy zdravotních klaunů v roce 2013
PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI
Kraj

Počet návštěv

Kraj

Počet návštěv

Jihočeský Nemocnice České Budějovice, a.s.

89

Nemocnice Tábor, a.s.

12

SMN a.s., Nemocnice Přerov

25

12

SMN a.s., Nemocnice Prostějov

25

Šumperská nemocnice a.s.

11

SMN a.s., Nemocnice Šternberk

11

FN Plzeň

97

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Jihomoravský FN Brno, Čenopolní

Olomoucký FN Olomouc

334

48

FN Brno-Bohunice

24

FN U sv. Anny v Brně

10

Nemocnice Břeclav, p.o.

46

Klatovská nemocnice, a.s.

12

Nemocnice Kyjov, p.o.

23

Domažlická nemocnice, a.s.

12

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

24

Rokycanská nemocnice, a.s.

11

Karlovarský Krajský dětský domov Karlovy Vary p.o.

23

Plzeňský

Praha FN v Motole, Praha

387

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

23

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

NEMOS Sokolov s.r.o.

12

FTN dětská klinika IPVZ, Praha

KKN a.s., nemocnice v Chebu

11

FN Na Bulovce, Praha

Královéhradecký FN Hradec Králové

104

69
102
47

Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

51

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

12

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

40

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

52

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

51

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

11

Dětský domov Mladá Boleslav

51

Dětský Denní Rehabilitační Stacionář
Hradec Králové

13

Liberecký Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s.

51

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

75

Jedličkův ústav, p.o., Liberec

27

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

51

Moravskoslezský FN Ostrava-Poruba

154

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o

26

Vítkovická nemocnice, a.s.

25

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

51

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

51

Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o.

51

Nemocnice Třinec, p.o.

24

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

50

Pardubický Pardubická krajská nemocnice, a.s.

51
44

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH SENIORŮ A NA LDN
Počet návštěv

Jihomoravský DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno

Moravskoslezský Domov pro seniory Kamenec, Ostrava
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice

Pardubický Domov pro seniory Sloupnice
Praha LDN Motol Praha
Domov Sv. Karla Boromejského, Praha

Klauniády pro seniory celkem

53

KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.

50

KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

26

Dětská psychiatrická léčebna Louny

42

Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

12

Nemocnice Třebíč, p.o.

10

Nemocnice Jihlava, p.o.

49

Nemocnice Pelhřimov, p.o.

12

Zlínský Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín

45

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

49

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

12

Kroměřížská nemocnice a.s.

21

Vsetínská nemocnice a.s.

12

Pravidelné klauniády pro děti celkem

3 052

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

11

Svitavská nemocnice, a.s.

24

KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.

8

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Kraj

Ústecký KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.

Počet návštěv
Cirkus Paciento

42

Přezůvky máme

7

49

Kutálka

51

Koš plný humoru

24

Kurz Malého záchranáře

20

24

Zdravotní klaun na Skypu

97

12

NOS!

25

97

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

12

51

Speciální klauniády

43

308

Klauniády v rámci speciálních projektů

18
4

268

Celkový počet klauniád v roce 2013 3 628
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Děkujeme všem nemocnicním a zařízením pro seniory za spolupráci!

Zdravotní klauniády
pro děti
65 nemocnic
3 052 návštěv
u dětských
pacientů
Pravidelné zdravotní klauniády tvoří hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní
klaun. V současné době 83 zdravotních klaunů
pravidelně navštěvuje 65 nemocnic v celé České
republice. Na tyto veselé vizity chodí klauni ve
dvojicích a navštěvují děti jednotlivě přímo na
pokojích.
Klauniáda trvá 3 až 4 hodiny. Začíná konzultací
o psychickém a zdravotním stavu pacientů se
zdravotnickým personálem. Po dezinfekci rekvizit
a rukou zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje
a zeptají se, jestli mohou dál. S notnou dávkou
improvizace, s různými rekvizitami a hudebními
nástroji si pro každé dítě připraví speciální legrační situaci, která mu pomůže zapomenout na
bolest a strach a dokáže ho pozitivně naladit.
Měsíčně se uskuteční v průměru 300 klauniád. Na
našich webových stránkách najdete plán návštěv
a mapu navštěvovaných nemocnic.

Chtěla bych moc poděkovat
Vašim
klaunům za úžasnou práci s
nemocnými. Dne 18. 3. byl můj tříl
etý syn
den po operaci ručičky a náv
štěva
KLAUNA A JEHO KOLEGY,
kteří nám
zanechali čer vený nos a následn
ě si ho
nasadili všichni, kdo nás přiš
li navštívit, byla zlomovým okamžikem
v rekonvalescenci malého pacient
a a také
jeho otřesené matky. Považu
ji Vaši
práci za úžasnou a jsem za ni
moc
vděčná. Ještě jednou děkuji a
přeji
všem KLAUNŮM hodně úspěch
ů.

S pozdravem
Lenka Havránková

maminka
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Zdravotní klauniády
pro dříve narozené
7 geriatrických
zařízení
308 návštěv u dříve
narozených

našeni docházejí do
Zdravotní klau
ě se svými
idelně 1x týdn
ho domova prav
o dříve
ba humorem pr
éč
„L
y
m
ra
og
pr
2008.
července roku
narozené“ již od
ovní svět
klientům venk
šim
na
í
ej
áš
in
Př
nují se
ého vzduchu. Vě
a závan čerstv
z rozdílu.
em klientům be
vš
ně
ál
du
vi
di
in
votního
vodu svého zdra
I těm, kteří z dů
unikohopni sami kom
stavu nejsou sc
í dělají
eř
ofesionálové, kt
vat. Jsou to pr
chopením
em, s láskou, po
klauniády srdc
mova se
i i pracovníci do
a úctou. Klient
přinášejí
tkání velice těší,
na vzájemná se
li pro nás
radost. Pořáda
do jejich života
vernisáž foadní slavnost,
několikrát zahr
o s velikým
t, což se setkal
tografií, koncer
lší společné
se těšíme na da
ohlasem a tak
akce.

Jana Kopecká

áří Kamenná
a pokojného st
vedoucí Domov
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Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddělení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života.
Klauniády jsou založeny na stejném principu jako
klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém
liší. Klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména,
vytvářejí odlišné příběhy a situace, jejichž součástí jsou i techniky tréninku paměti.
Od personálu a hlavně od klientů, kteří se na
klaunské návštěvy velice těší, máme velice pozitivní reakce. I pro zdravotní klauny jsou návštěvy
na geriatrických odděleních neobvyklá a vzácná
zkušenost.
Kromě pravidelných návštěv pořádáme několikrát ročně různé slavnosti – kavárny, plesy či
varieté, které jsou velmi vítány a bývají zdrojem
velké radosti…

Cirkus Paciento

9 týdenních
Cirkusů Paciento
(celkem 42 dní)

Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouhodobě nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti
z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků.
Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém
děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu
předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.
Hlavní poslání Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů aktivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává
součástí celkového léčebného procesu. Projekt Cirkus Paciento
probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách,
v nichž děti tráví delší dobu. V červenci a srpnu 2013 zajistili
zdravotní klauni dva týdenní cirkusové programy pro onkologicky nemocné děti ve Fakultní nemocnici v Brně a týden
v Olivově léčebně v Říčanech. Celý program – nácvik i závěrečné vystoupení - probíhal ve velkém cirkusovém stanu.
Do Cirkusu Paciento je již několik let zapojeno západočeské
sdružení Ledovec, které pořádá program
pro pacienty v psychiatrických
léčebnách.

Do projektu Cirkus Paciento
jsme se jako Nadační fond
dětské onkologie Krtek zapojili
už před pár lety. Už tehdy se nám myšlenka týdenn
ího dovádění s klauny líbila,
a to
jsme netušili, jakých rozměrů
projekt dosáhne. Cirkusové šap
itó
v sobě totiž skrývá mnohem
víc než jen pět dní zábavy. Pro
děti
odléčené, které denně docház
í do nemocnice a přesto je neč
eká
žádné nepříjemné vyšetření
ani zákrok, je to často důležit
ý krok
k překonání strachu, který jim
do té doby nemocniční prostře
dí
mohlo nahánět. Pro děti v léčb
ě je možnost strávit alespoň
čás
t
dne s klauny obrovským přín
osem. Nejednou se stalo, že se
ma
lý
pacient „rozjedl“. Byla to toti
ž podmínka lékařů, aby mohl
nakouknout, co báječného se děje
pod tím velikým stanem, kte
rý
se tyčí pod okny jeho pokoje.
A další den už netrpělivě vyh
lížel
vozík se snídaní, protože tam
venku na něj čekal točící talí
ř
a on
musí ještě hodně trénovat.

To, že se na závěr pohodovéh
o a profesionálně zvládnutéh
o
týdne malí „cirkusoví umělci
“ předvedou ve špičkově přip
raveném vystoupení, je jen třeš
nička na dor tu, který se pod
ařilo
upéct z těch nejlepších ingred
iencí: radost, odvaha, trpěliv
ost,
nadšení a úsměv.
…a jediným podávaným léke
m je tu smích.
Bc. Kateřina Doležalová

sociální koordinátorka, Nadačn
í fond dětské onkologie KRTEK,
Brno
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NOS! (Na operační sál!)
25 návštěv
v rámci
projektu NOS!

NOS! je nový projekt intervence humorem při
přípravě na chirurgický zákrok. V té době dochází
u dětí k celé řadě stresových okamžiků. Proceduru lze pomocí citlivé intervence zjemnit. Speciálně vyškolení zdravotní klauni provázejí pacienty
a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na operační sál. Během celého dopoledne,
kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají s dětmi
a rodiči různé situace a hry, které děti zklidní
a zbaví strachu. Posláním zdravotního klauna
v tomto programu je vnést pozitivní energii a odreagování do stresových okamžiků, které vznikají
těsně před chirurgickým zákrokem.
Pilotní projekt NOS! (Na operační sál) jsme spustili na podzim 2013 ve dvou nemocnicích – na
dětském chirurgickém oddělení v Praze-Motole
a v Ostravě Porubě.

Před 14 dny jse
m byla v Motol
e
s pětiletou dcer
ou na operaci
tř
íse
ln
é kýly.
A narazily jsm
e tam na “pan
í
kl
au
novou”
- Norku Koblih
ovou. Chci vám
po
dě
kovat,
za tento projek
t, který v nem
oc
ni
ci máte.
Paní Norka je
tak úžasná a vt
ip
ná
a velice
příjemně nám
pomohla strávi
t
ča
s před
operací. Z paní
Norky jsme by
ly
ob
ě tak
moc nadšené,
že dokonce dcer
ka
se chtěla
po propuštění
z nemocnice da
lší
de
n vrátit
a zase si tam hr
át. Paní Norce
pa
tří velký
dík. Byla a je vý
borná, i když on
a
sama
mi říkala, že se
nejmenuje Výbo
rn
á, ale
Koblihová :-).
Edita Lachman
ová

maminka
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Přezůvky máme
7 návštěv
v domácnostech

Zdravotní klaun se za dobu své existence stal
nedílnou součástí léčebného procesu, což dokládá i poměrně nový projekt Přezůvky máme. Jde
v podstatě o běžnou klauniádu. Liší se ale tím, že
po konzultaci s lékařem se koná přímo u těžce
nemocného dítěte doma.
Klauni přijedou na předem domluvenou návštěvu ve dvojici a v příjemné atmosféře stráví
s dítětem, jeho rodinou či kamarády čas plný improvizace a zábavy, přizpůsobené jeho zdravotnímu stavu. Cílem návštěvy je poskytnout duševní
podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a přinést tak do jejich domova dávku radosti.

Milí zdravotní klauni, je na čase vám poděkovat a dát vám
zpětnou vazbu k vašim úžasným vystoupením. Jak jsme sami
měli možnost
poznat, jste naprosto profesionální a úžasní nejen herci a
baviči, ale také
ti, co umí pohlédnout do dušičky vážně nemocných dětí a
vidět tam to,
co ostatním bývá možná ukryto. Na základě toho malého
tajemství pak
umíte vykouzlit úsměv na tvářích dětí, které se potýkají
s vážnou nemocí.
Stejně tak umíte alespoň na okamžik vaší přítomnosti rozzář
it oči rodičů
a sourozenců těchto dětí. Velice si vážíme toho, že se nám
podařilo navázat spolupráci a že nám pomáháte v péči o naše dětské pacien
ty. Domníváme se, že společnými silami můžeme dětem, kterým již
mnoho času
nezbývá, dopřát alespoň chvíli s úsměvem, a to rozhodně
není málo.
Radka Adamcová

Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava
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Kutálka

18 představení

Kutálka (původní název Karavana Orchestr) je
speciální projekt pro děti s kombinovaným postižením, který vznikl v Holandsku. Kutálka se hrála
poprvé na konci roku 2012 a od té doby navštívili
potulní klaunští muzikanti již mnoho dětí. Je to
představení kombinující jednoduchý příběh
s hudbou a několika málo rekvizitami, mezi něž
patří v první řadě hromada klíčů všech tvarů a velikostí. Klauni zhudební a zazpívají jméno každého účastníka – zvuk vlastního jména dokáže jako
zázračný klíč otevřít většinu srdcí.
Kutálka je představení vlídné a laskavé, zanechává za sebou ovzduší radosti a téměř vždy se ho
podaří zakončit společným radostným tancem
alespoň těch zúčastněných, kterým to jejich zdravotní stav umožní.

Ráda bych poslala pár postřehů k vystoupení zdravotních klaunů v MŠ a ZŠ
speciální Brno, Koperníkova ul. Projekt
zdravotních klaunů Kutálka byl pro naše
děti, ale i pro dospělé velkým přínosem.
Znamenal pro nás mimořádný zážitek
a odlehčení v průběhu vyučování a milé
vybočení ze zaběhnutého stereotypu. Z pohledu pedagoga musím ocenit profesionalitu projektu zdravotních klaunů Kutálka.
Zdravotní klauni přihlížejí k aktuálnímu
zdravotnímu stavu dětí, reagují okamžitě
na jejich projevy, dokáží nenásilnou formou
navázat oční kontakt, což je velmi obtížné
pro děti s PAS, pro které vytvořila Kutálka program na míru. Vyhovující je i délka
představení díky pozitivní energii, kterou
Kutálka vyzařuje, což se odráží i v pozornosti a udržení zájmu dětí.
Mgr. Marie Krňávková

MŠ a ZŠ speciální Brno
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Koš plný humoru
620 rozdaných
košů

Humor v nemocnicích je důležitý nejen pro děti
a seniory, ale i pro dospělé pacienty. Projekt Koš plný
humoru je postavený na základní myšlence zdravotních klaunů – humorem v lidech vyvolávat zájem
a naději. Koše obsahují humorné knihy od českých
i zahraničních spisovatelů, humorná CD, křížovky
a klaunský vitamín Humorin. Rozdávají je zdravotní
klauni nebo zdravotnický personál dospělým, vážně
nemocným pacientům, kterým tyto dárky přinášejí
laskavý a milý doušek radosti. Další koše pak zůstávají
na odděleních také pro nově příchozí pacienty.
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ři hospitaliz
p
o,
éh
lk
ve
lné
ať malého či
osné. Koše p
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Kurz Malý záchranář

20 kurzů Malý
záchranář

Kurz je určený žákům 4.–7. tříd základních škol.
Školáci se v něm zábavnou formou učí, jak
poskytnout nezbytnou první pomoc, jak přivolat záchranku a jak se o zraněného postarat,
než záchranná služba přijede. Děti si prakticky
vyzkouší, jak dát člověku masáž srdce, kterou mu
mohou zachránit život. Kromě profesionálních
zdravotníků na kurzu spolupracují dva zdravotní
klauni, kteří svým legračním přístupem děti upozorní na to, co nemají dělat, aby pak profesionálové dětem řekli a ukázali, jak to má být správně.
Kurz malý záchranář probíhá ve školách v Praze
a Ostravě.

Ráda bych touto
cestou poděkovala
za vydařený výuk
ový program. Zá
bavnou
formou zprostře
dkoval dětem už
ite
čn
ou zkušenost, jak správně
poskytnout pr vn
í
po
moc. V běžné
výuce není mnoho
prostoru pro toto
téma, proto
podobné program
y velmi vítáme. M
ot
ivační část
programu děti (i
mě) pobavila a v
pr
aktické části si
měly děti možno
st samy vyzkouše
t,
ja
k v krizových
situacích reagovat
. Oceňuji také m
ilý
přístup lektorů a ještě jednou
celému týmu děku
ji.
Mgr. Jana Masní
ková

ZŠ a MŠ Ostrava,
Ostrčilova ul.

Zdravotní klaun na Skypu
97 klauniád
po Skypu
Tyto „virtuální klauniády“ byly
určeny dětem, které tráví v nemocnicích dlouhé dny a mají s sebou počítač.
V rámci pravidelných návštěv v nemocnicích
klauni rozdávali dětem letáčky s podrobnými informacemi a skypovou adresou. Děti
pak mohly každé všední odpoledne pomocí
skypu zavolat a zažít s některým zdravotním
klaunem virtuální vizitu.

12

Certifikace a rozvoj zdravotních klaunů

V roce 2013 jsme se dočkali mezinárodního
potvrzení kvalifikovanosti našeho týmu k vykonávání profese zdravotního klauna. International Institute of Medical Clowning při německé
Steinbeis University vystavil našim klaunům
certifikáty o absolvované výuce. Stali jsme se tak
prvním společenstvím zdravotních klaunů na
světě, kteří se mohou kromě dlouholetých zkušeností a vlastního systému školení a vzdělávání pochlubit také tímto dokladem své profesionality.

International School of Humour – platformou
pro vzdělávání zdravotních klaunů vytvořenou
a spravovanou členskými organizacemi Red Noses International (RNI). RNI je zastřešující mezinárodní organizace, jejímž členem je i Zdravotní
klaun. Naši klauni měli také silné zastoupení na
každoročním mezinárodním setkání, což jsou čtyři dny naplněné dílnami a pracovními schůzkami
s představiteli partnerských evropských organizací patřících pod RNI.

Jako každý rok jsme pokračovali se školicími dílnami pro naše klauny. Dílny měly opět jak podobu regionální, tak mezinárodní. Na regionálním
setkání jsme vyslechli přednášku z oboru dětské
psychiatrie a následně diskutovali s naším hostem, dětským psychiatrickým lékařem. Na mezinárodní úrovni zajišťuje vzdělávání široká nabídka
různě zaměřených dílen pořádaných vídeňskou

Naše řady se v uplynulém roce rozšířily o dva
kolegy, kteří se stali plnohodnotnými členy
brněnského týmu. V závěru roku také proběhla
další dvě kola konkurzů, díky kterým v roce
2014 přivítáme nové kolegy i v dalších městech.
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Mezinárodní spolupráce

Kromě Red Noses International (RNI) jsme také již druhým
rokem členem European
Federation of Hospital Clown
Organisations (EFHCO), na jejíž půdě se setkáváme a vyměňujeme si zkušenosti s mnoha
partnery z celé Evropy. Mezi ně patří např. Le Rire
Médecine z Francie, švýcarská nadace Theodora
a nizozemští CliniClowns. Členy EFHCO se mohou
stát organizace, které splní náročné podmínky
přijímacího řízení (viz www.efhco.eu). Proto lze
logo EFHCO vnímat jako další potvrzení vysoké
úrovně naší práce.
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V rámci RNI jsme letos byli
jednou ze tří partnerských
organizací, které vyslaly své
zástupce na průkopnickou
cestu do Kamerunu v projektu Emergency Smile.
Krizový intervenční tým organizace RNI provedl
první misi společně s Lékaři bez hranic ve městě
Akonolinga v Kamerunu. Tři zdravotní klauni
strávili celkem 18 dní s dospělými a dětmi, které
trpí těžkou tropickou nemocí Buruli. Léčba této
bolestivé nemoci může trvat až 16 měsíců a je
náročné ji zvládnout také po psychické stránce. O
to důležitější je přinést těmto převážně mladým
pacientům úsměv a radost.

Děkujeme za podporu a spolupráci
Děkujeme za podporu především tisícům individuálních dárců! Vaše dary jsou
pro práci Zdravotního klauna naprosto klíčové. Velice si toho vážíme!
Podpora nad 100 000 Kč

Podpora nad 20 000 Kč
Alltoys, spol s.r.o.
ARPACAY hostel, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Kika Nábytek, s.r.o.

Krauthammer partners Czech republic, s.r.o.
LAB MARK, a.s.
Nadační fond Anima
Pharmonia, s.r.o.

Mediální partneři
Český rozhlas
Rádio Impuls
Seznam.cz

Dary nefinanční povahy
Bauer Media v.o.s. – inzerce
Bisnode Česká republika, a.s. – databáze kontaktů. Hodnota daru: 60 000Kč.
H-Media, s.r.o. – inzertní plochy v nemocnicích
Kosmas, s.r.o. – propagace elektronické knihy Malé zázraky
Kerio Technologies, ČR – software
LMC s.r.o. – inzerce
Marek Drahovzal – programátorské služby
NEWTON Media a.s. – monitoring tisku
Prague Marriott Hotel – ubytování
Seznam.cz – mediální prostor pro zářijovou a vánoční kampaň. Hodnota daru: 726 000 Kč
Jindřich Sláma – grafické práce
Sonor – zapůjčení hudebních nástrojů na koncerty pro dárce

Spolupracující organizace
Debra ČR, o.s.
Ledovec, o.s.
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Nadační fond Krtek
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Finanční zpráva
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)
č. ř.
A. NÁKLADY
Součet I.1. až I.4.

činnost
Hospodářská

1

Hlavní

2

1 008

1 008

Celkem

I.

Spotřebované nákupy celkem

1.

Spotřeba materiálu

3

957

957

2.

Spotřeba energie

4

51

51

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6

II.

Služby celkem

7

26 810

26 810

5.

Opravy a udržování

8

26

26

6.

Cestovné

9

92

92

7.

Náklady na reprezentaci

10

37

37

8.

Ostatní služby

11

26 655

26 655

12

3 345

3 345

13

2 445

2 445

10. Zákonné sociální pojištění

14

772

772

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

70

70

13. Ostatní sociální náklady

17

58

58

18

18

18

III. Osobní náklady celkem
9.

Součet II.5. až II.8.

Součet III.9. až III.13.

Mzdové náklady

IV. Daně a poplatky celkem

Součet IV.14. až IV.16.

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

18

18

22

202

202

89

89

V.

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

16

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

113

113

31

112

112

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

112

112

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku

33

0

0

0

0

Součet I. až VIII. 43 31 495

31 495

VI.

26.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Součet VI.25. až VI.30.

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Součet VII.31. až VII.32.

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami

39

32. Poskytnuté členské příspěvky

40
Hodnota VIII.33.

VIII. Daň z příjmů celkem
33. Dodatečné odvody daně z příjmů

41
42

NÁKLADY CELKEM

B. VÝNOSY

44
Součet I.1. až I.3.

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Součet II.4. až II.7.

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

III. Aktivace celkem

Součet III.8. až III.11.

45

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

0

0

0

0

0

0
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IV. Ostatní výnosy celkem

Součet IV.12. až IV.18.

59

31 496

31 496

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

76

76

16. Kursové zisky

64

196

196

17. Zúčtování fondů

65

31 224

31 224

18. Jiné ostatní výnosy

66
0

0

0

0

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Součet V.19. až V.25.

67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23. Zúčtování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

VI. Přijaté příspěvky celkem

Součet VI.26. až VI.28.

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.

79

64

64

29. Provozní dotace

80

64

64

81 31 560

31 560

VÝNOSY CELKEM

Součet I. až VII.

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

82

34. Daň z příjmů

83

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

84

18

65

65

65

65

Rozvaha k 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)

Stav
k prvnímu
č. ř.
dni účetního
období

AKTIVA
A.
I.

Dlouhodobý majetek celkem

1

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2

Dlouhodobý 2. Software
nehmotný

3

3. Ocenitelná práva

4

majetek

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5

celkem

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

7

Součet I.1. až I.7.

9

II.

1. Pozemky

Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky
majetek

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů

13

6. Základní stádo a tažná zvířata

15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

18

Součet II.1. až II.10.

20

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

21

celkem

216

276

216

276

148

213

148

213

11
12

Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
finanční
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
majetek

132

10

3. Stavby

III.

120

8

hmotný
celkem

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

14

19

22
23

4. Půjčky organizačním složkám

24

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

27

Součet III.1. až III.7.

28

19

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku
celkem

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru

29

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám

32

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých
porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným
zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

35

-162

-229

-82

-128

33
34

36
37
38
39

Součet IV.1. až IV.11.

40

-244

-357

Krátkodobý majetek celkem

41

22 264

23 026

I.

1. Materiál na skladě

42

Zásoby

2. Materiál na cestě

43

celkem

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Zvířata

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

Součet I.1. až I.9.

51

0

0

1. Odběratelé

52

18

98

B.

II.

Pohledávky 2. Směnky k inkasu
celkem

20

30

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

1

1

5. Ostatní pohledávky

56

35

35

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení
a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů

58

9. Ostatní přímé daně

60

59

III.

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.
orgánů územ. samospráv. celků
14. Pohledávky za účastníky sdružení

63

15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

66

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70

Součet II.1. až II.19.
1. Pokladna

Krátkodobý 2. Ceniny

64
65

67
117

88

71

171

222

72

4

29

73

19

31

22 026

22 691

finanční

3. Účty v bankách

74

majetek

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

celkem

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

78

8. Peníze na cestě

79

Součet III.1. až III.8.

80

22 049

22 751

1. Náklady příštích období

81

44

53

Jiná aktiva

2. Příjmy příštích období

82

celkem

3. Kursové rozdíly aktivní

83

Součet IV.1. až IV.3.

84

44

53

Aktiva celkem

85

22 384

23 158

IV.

21

Stav
k prvnímu
č. ř.
dni účetního
období

PASIVA
A.
I.
Jmění
celkem

II.
Výsledek
hospodaření

B.
I. Rezervy

Stav k poslednímu
dni účetního
období

Vlastní zdroje celkem

86

20 425

21 690

1. Vlastní jmění

87

115

163

2. Fondy

88

8 558

9 884

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků

89

Součet I.1. až I.3.

90

8 673

10 047

1. Účet výsledku hospodaření

91

174

65

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

92

x

x

93

11 578

11 578

Součet II.1. až II.3.

94

11 752

11 643

Cizí zdroje celkem

95

1 959

1468

1. Rezervy

96

Hodnota I.1.

97

0

0

II.
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy
závazky
3. Závazky z pronájmu
celkem
4. Přijaté dlouhodobé zálohy

98
99
100
101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

102

6. Dohadné účty pasivní

103

7. Ostatní dlouhodobé závazky

104

Součet II.1. až II.7.

105

0

0

III.
1. Dodavatelé
Krátkodobé 2. Směnky k úhradě
závazky
3. Přijaté zálohy
celkem
4. Ostatní závazky

106

1 727

1 185

109

9

2

5. Zaměstnanci

110

126

160

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení
a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů

112

71

90

9. Ostatní přímé daně

114

26

31

10. Daň z přidané hodnoty

115

11. Ostatní daně a poplatky

116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

117

22

107
108

113

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů
územ. samospr. celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
15. Závazky k účastníkům sdružení

118

16. Závazky z pevných termínových operací

121

17. Jiné závazky

122

18. Krátkodobé bankovní úvěry

123

19. Eskontní úvěry

124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

125

21. Vlastní dluhopisy

126

22. Dohadné účty pasivní

127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

128

Součet III.1. až III.23.

129

1. Výdaje příštích období

130

Jiná pasiva 2. Výnosy příštích období

131

IV.
celkem

119
120

1 959

1 468

3. Kursové rozdíly pasivní

132

Součet IV.1. až IV.3.

133

0

0

Pasiva celkem

134

22 384

23 158
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Příloha účetní závěrky

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY ZDRAVOTNÍHO KLAUNA, O.P.S.
Vznik a charakteristika o.p.s.
Členové občanského sdružení Zdravotní klaun, o. s. se rozhodlo o změně právní formy občanského
sdružení na obecně prospěšnou společnost. Přeměna se uskutečnila v souladu se §2 zákona č.68/2013
Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Ke dni rozhodnutí mělo občanské sdružení 4 členy. Dnem rozhodnutí byl
25. 6. 2013, kdy se uskutečnilo členské shromáždění.
Občanské sdružení Zdravotní klaun vzniklo registrací u MV, č. j. VS/1-1/48676/01-R, datum registrace
28. 11. 2001. Přeměna Zdravotního klauna, o. s. na Zdravotního klauna, o.p.s. byla zapsána v rejstříku
obecně prospěšných společností 16. 8. 2013.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost
hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž
přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
V souladu se svým posláním společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
•• zajišťování návštěv zdravotních klaunů převážně v nemocnicích, hospicích, léčebnách, rehabilitačních centrech, domácnostech v souladu s posláním společnosti,
•• zajišťování vystoupení zdravotních klaunů s cílem, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné
procedury,
•• vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým
faktorem,
•• šíření myšlenky zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí
komplexní léčebné péče,
•• zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob
napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, apod.),
•• zajišťování aktivit s cílem působit na sociální cítění dětí a mladých lidí, podpořit je ve snaze pomáhat druhým.
Sídlo obecně prospěšné společnosti
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
IČ 265 47 953
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Orgány obecně prospěšné společnosti
Statutární orgán - ředitel:
Mgr. Kateřina Kubešová
Správní rada - členové:
Jitka Volková
Monika Culen
Gary Alven Edwards
Dozorčí rada - členové:
Ivana Štverka Kořínková
Vendula Čulíková
Giora Nathan Seeliger
Součástí obecně prospěšné společnosti je Klub přátel Zdravotních klaunů.
Zdravotní klaun, o.p.s. je členem mezinárodní sítě RED NOSES INTERNATIONAL.
zakladatel obecně prospěšné společnosti:
Gary Alven Edwards
bytem Končiny 1, 565 53 Sloupnice
2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHOVÝ DEN
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2013. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je 31. 12. 2013.
3. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a České účetní standardy číslo 401–414.
3.1
Ocenění majetku
Majetek je oceňován v pořizovací ceně.
nehmotný majetek
•• dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč, obecně prospěšná společnost
odepisuje, dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do 60 tis. Kč, pro obecně prospěšnou společnost je to okamžitý náklad.
•• hmotný majetek
•• dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40 tis. Kč, obecně prospěšná společnost odepisuje, dlouhodobý drobný hmotný majetek, jehož cena je do 40 tis. Kč, pro obecně prospěšnou
společnost je to okamžitý náklad.
3.2
Pohledávky a závazky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
3.3
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období byl používán denní kurz ČNB. Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočtena aktuálním kurzem ČNB, tj. kurzem k 31. 12. 2013.
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3.4
Dotace
V roce 2013 obecně prospěšná společnost obdržela dotaci ve výši 2 550 EUR v rámci projektů Performing Arts Cooperation between Central Europe and Palestine - The Clowndoctors a Performing Arts in
Hospital, v kterých je Zdravotní klaun, o.p.s. partnerem.
3.5
Dary
Obecně prospěšná společnost získává pro svou činnost finanční i nefinanční dary od fyzických a právnických osob. V roce 2013 obecně prospěšná společnost obdržela finanční dary v celkové výši 31 037
tis. Kč, z toho 29 537 tis. Kč (v roce 2012 30 088 tis. Kč) jsou dary od fyzických individuálních dárců a 1
500 tis. Kč (v roce 2012 938 tis. Kč) jsou dary od firemních dárců a nefinanční dary v hodnotě 819 tis.
Kč. Přijaté dary jsou účtovány ve prospěch fondů a odtud jsou rozpouštěny v souladu s uskutečňovanými náklady, zůstatek fondů je kryt finančními prostředky na bankovních účtech.
3.6
Veřejná sbírka
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje pod č. j. KrÚ 54403/2011a trvá od 18.
7. 2011 na tříleté období. V rámci přeměny občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost je
sbírka převedena pod Magistrát hlavního města Prahy. V rámci veřejné sbírky sdružení v roce 2013 obdrželo 568 tis. Kč (v roce 2012 600 tis. Kč). Účelem sbírky je financování projektu Zdravotní klauniáda.
3.7
Projekty obecně prospěšné společnosti
Pravidelné zdravotní klauniády tvoří hlavní program obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun. V
současné době 83 zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje 65 nemocnic v celé České republice.
V roce 2013 obecně prospěšná společnost uskutečnila celkem 3052 návštěv u malých pacientů, měsíčně se uskuteční v průměru 300 klauniád.
V roce 2013 se uskutečnilo 308 klauniád v 7 zařízeních pro seniory.
Dalším programem obecně prospěšné společnosti je týdenní program Cirkus Paciento určený především pro dlouhodobě nemocné děti, celkem se jich za rok 2013 uskutečnilo 9. Zdravotní klauni je
navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti kouzlení,
žonglování a dalších cirkusových kousků. Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu předvádějí své nově nabyté cirkusové
dovednosti.
V rámci speciálních projektů (Přezůvky máme, on-line klauniády, Malý záchranář, Koš plný humoru) se
uskutečnilo 124 klauniád.
V roce 2013 obecně prospěšná společnost spustila dva pilotní projekty, kterým je NOS!, projekt intervence humorem při přípravě na chirurgický zákrok a speciální projekt Kutálka pro děti s kombinovaným postižením, který vznikl v Holandsku. Je to něžné představení kombinující jednoduchý příběh s
hudbou a několika málo rekvizitami, mezi něž patří v první řadě hromada klíčů všech tvarů a velikostí.
V projektu NOS! se uskutečnilo 25 návštěv a v projektu Kutálka se uskutečnilo 18 vystoupení.

4. KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÝM POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1

Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tisících Kč) za rok 2012 a 2013:
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné a ostatní sociální náklady
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2013
5
2 281
772
128

2012
5
2 051
668
119

V průběhu roku 2013 v obecně prospěšné společnosti pracovalo 14 zaměstnanců (v roce 2012 14) na
základě dohody o provedení práce. Dohody o provedení práce byly uzavřeny na administrativní, kancelářské, odborné a umělecké práce a byly vyplaceny v celkové výši 164 tis. Kč (v roce 2012 101 tis. Kč)
4.2
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2013 jsou ve výši 90 tis. Kč (v roce
2012 71 tis. Kč), z nichž 63 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení a 27 tis. Kč závazky ze
zdravotního pojištění.
4.3
Daň z příjmů
Příjmy, které jsou získávány formou darů, nepodléhají dani z příjmů podle § 18 zákona o dani z příjmů
586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dani podléhají pouze příjmy, které nejsou od daně osvobozeny.
4.4
Náklady o.p.s.
Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2013 jsou ve výši 31 647 tis. Kč (v roce 2012 29
793 tis. Kč). Rozdělení do jednotlivých skupin, jejich výše je uvedena v tabulce.

Projektové náklady
Provozní náklady
Celkem

v tis. Kč
27 681
3 966
31 647

4.5 Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2013 činí 65 tis Kč. Výsledek hospodaření je tvořen z připsaných úroků na běžných a termínovaných účtech, které jsou určeny pro další
činnost obecně prospěšné společnosti.
4.6 Závazky nevykázané v rozvaze
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
4.7 Informace dle §30 Vyhlášky
Obecně prospěšná společnost v příloze k účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky
504/2002 Sb. pokud pro tyto oblasti nemá obsah.
4.8 Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou obecně prospěšné společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2013.
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Zpráva auditora

Zpráva auditora 2

Kde všude nás potkáte
dětská oddělení nemocnic
zařízení pro seniory

Liberec
Děčín

Česká Lípa

Ústí nad Labem
Chomutov

Jablonec n. N.

Most
Mladá Boleslav

Jičín

Trutnov

Louny
Náchod

Karlovy Vary
Hradec Králové
Cheb

Sokolov

Praha

Kolín
Ústí n. Orlicí
Pardubuce
Čerčany

Šumperk
Opava

Sloupnice

Plzeň

Šternberk

Havlíčkův Brod

Opařany Tábor

Pelhřimov

Třebíč

Kroměříž

Brno

Valašské Meziříčí

Přerov

Prostějov

Jihlava

Vsetín
Zlín

Uherské Hradiště
Kyjov

České Budějovice

Hodonín
Břeclav

Havířov
Frýdek-Místek

Olomouc

Domažlice
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Ostrava

Svitavy

Příbram

Klatovy

Karviná

Litomyšl

Rokycany

Třinec
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