STROP o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2014
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Základní údaje o organizaci
Název organizace
STROP o.p.s.
Právní forma organizace
Obecně prospěšná společnost
Sídlo organizace
Dlouhá 2699
Zlín 760 01
Česká republika
Kontakty
Mobil: +420 774 989 439
E-mail: veronika.hofrova@strop-zlin.cz
Web: www.strop-zlin.cz
Registrace
rejstřík obecně prospěšných společností, Krajský soud Brno, oddíl O, vložka číslo 653
Správní rada
Petr Netočný - předseda
Jana Kunderová
Jarmila Plevová
Dozorčí rada
Lenka Tkadlčíková - předsedkyně
Monika Macurová
Petr Sedláček
Statutární orgán
Veronika Hofrová, ředitelka
Fakturační údaje
IČ: 26590620
DIČ: CZ26590620
číslo účtu: 265078700/0300
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Poslání a cíle organizace
STROP o.p.s. vznikla dne 20. 11. 2013 změnou právní formy občanského sdružení STROP o.s.
na obecně prospěšnou společnost STROP o.p.s. v souladu se zákonem 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.
STROP o.p.s. je nepolitickou organizací, jejíž činnost je v souladu s Ústavou a zákony České
republiky.
Organizace svou činnost zahájila v roce 2002 (původně jako STROP o.s.).
Posláním společnosti je poskytování odborné pomoci a podpory osobám a rodinám, které
jsou v nepříznivé životní situaci a dále společnost vyvíjí činnosti, které se snaží vzniku
nepříznivé životní situace předcházet. Poslání společnost plní především prostřednictvím
provozování sociálních služeb a provozování činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
v mezích stanovených zákonem 359/1999 Sb.
Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
a) Sociální službu odborné sociální poradenství
b) Výkon sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu:
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě.
- převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský
úřad.
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.
359/1999Sb.
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské
pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a
osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo se
svěřením dítěte do pěstounské péče.
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout.
Obecně prospěšné služby poskytuje organizace prostřednictvím Občanské poradny STROP a
Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s.

3

Občanská poradna STROP v roce 2014
Registrovaná sociální služba sociální poradenství – identifikátor služby 5026250.
Poslání občanské poradny: Umožnit osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se
ocitly v tíživé životní situaci, znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy
tak, aby ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb
nalezly řešení své situace.
Počet zaměstnanců: 3
Přepočteno na pracovní úvazky: 1,5
Počet uživatelů: 806
Počet konzultací: 911
Občanská poradna STROP je členem Asociace občanských poraden.
STROP o.p.s. je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Zdroje financování Občanské poradny STROP v roce 2014:
MPSV ČR
Sociální fond Statutárního města Zlína
Město Otrokovice
Vlastní příjmy organizace*

521 000 Kč
180 000 Kč
20 000 Kč
74 586 Kč

Celkem

795 586 Kč

* Jedná se o příjmy z lektorské činnosti (4 300 Kč), příjmy od Asociace občanských poraden za
dodavatelskou činnost v projektech Proč zrovna já (26 000 Kč) a Spotřebitelské poradenství
(5 000 Kč) a úroky ze spořicího účtu (2 286 Kč), dar od ČSOB (37 000 Kč).
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Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s. v roce 2014
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí (rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje
č.j. KUZL 23885/2005 SOC-SPO-Va a KUZL 6706/2013).
Dohody o výkonu pěstounské péče: k 31.12.2014 uzavřeno 24 dohod, z toho 5 s pěstouny na
přechodnou dobu. V rámci těchto dohod poskytujeme sociální, sociálně-právní a
psychologické poradenství, doprovázení a vzdělávání pěstounů včetně spolupráce
s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Zdroj financování:
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 052 000 Kč.
Vzdělávání pěstounů pro jiné organizace
14 580 Kč.
Příprava na přijetí dítěte: v roce 2014 jsme realizovali dvě přípravy pro budoucí osvojitele,
pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu (celkem 30 osob).
Zdroj financování:
Krajský úřad Zlínského kraje – 229 000 Kč.

Počet zaměstnanců: 2
Přepočteno na pracovní úvazky: 1,6

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2014: 4
Celkový počet pracovních úvazků organizace k 31.12.2014: 3,0

Odměny členů dozorčí a správní rady: V roce 2014 obdržela předsedkyně dozorčí rady
odměnu ve výši 1000 Kč.

Hrubá mzda ředitele: 0,- Kč.
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Hospodaření organizace - náklady

Odborná literatura

7 403,25

DHM do 20 000 Kč

58 315

Spotřeba kancelář - režie

13 057

Cestovné

76 696

Náklady na reprezentaci

1 614

Nájem, pronájem

218 983

Poštovné

2 077

Telefonní poplatky, internet

17 374

Služby školka, tábory

10 100

Odborná příprava pěstounů

21 553

Ostatní služby

182 648

Mzdové náklady

877 369

DOPP

10 650

Náhrada mzdy DPN

1 180

Sociální pojištění

219 095,50

Zdravotní pojištění

78 872

Pojištění Kooperativa

2 453

Preventivní prohlídky

390

Silniční daň

4 225

Provozní náklady

5 200,25

Poplatky banka

2060,62

Zokrouhlení

0,48

Náklady celkem

1 811 316,60
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Hospodaření organizace – výnosy

Tržby za služby*

278 880

Úroky

2 285,68

Dotace MPSV

521 000

Dotace Sociální fond SMZ

180 000

Přijaté dary

37 000

Státní příspěvek na výkon PP

1 052 000

Dotace Otrokovice

20 000

Nájemné**

4 800

Výnosy celkem

2 095 965,68

* výnosy z realizace příprav na přijetí dítěte pro Krajský úřad Zlínského kraje, vzdělávání
pěstounů pro jiné organizace, z AOP za dodavatelskou činnost (projekty Proč zrovna já a
Spotřebitelské poradenství), další lektorská činnost.
** příjmy z pronájmu od neziskové organizace Arnika.
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Stav k poslednímu dni
účetního období

Odběratelé

Stav k prvnímu dni účetního
období
+67

Pokladna

+7

+9

Účty v bankách

+358

+677

Náklady příštích období

+2

+2

Příjmy příštích období
Aktiva celkem

+28
+434

+716

Pasiva
Stav k prvnímu dni
účetního období
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
Dodavatelé

+202

Stav k poslednímu dni
účetního období
+285

+224

+426

+1

+4

Výdaje příštích období

+7

+1

Pasiva celkem

+434

+716

Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. Krátkodobý majetek je k 31.12.2015
v celkové výši 716 tis. Kč, z toho:
-

pokladna ve výši 9 tis. Kč
bankovní účty ve výši 677 tis. Kč
náklady příštích období ve výši 2 tis. Kč (pojištění profesní odpovědnosti,
platba za doménu strop-zlin.cz)
příjmy příštích období 28 tis. Kč (přiznaný a do 31.12.2014 neobdržený
příspěvek na výkon pěstounské péče).

Výdaje příštích období + 1 tis. – jedná se o fakturu za telefonní služby.
Dodavatelé + 4 tis. – faktura za pronájem prostor v roce 2014, vystavená a splatná v roce
2015.
Organizace netvoří žádné fondy.
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Kladného hospodářského výsledku jsme dosáhli nevyčerpáním výnosů z realizace přípravy na
přijetí dítěte (139 438 Kč), nevyčerpáním části příspěvku na výkon pěstounské péče, jehož
čerpání není vázáno na kalendářní rok (90 291,69 Kč), nevyčerpáním výnosů z lektorské
činnosti v oblasti pěstounské péče (2 321,50 Kč), a nevyčerpáním výnosů z činnosti občanské
poradny – jednak lektorská činnost a dodavatelská činnost na uvedených projektech
(15 597,89 Kč) a dále dar od ČSOB ve výši 37 000 Kč, který má být vyčerpán do května 2015.
Pro rok 2015 jsme na projekt Občanská poradna žádali o dotace nižší dotace než
v předchozím roce, počítáme s tím, že výnosy z roku 2014 půjdou na dofinancování právě
občanské poradny.
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Závěr
Občanská poradna zřizovaná STROP o.p.s. je stabilní součástí sítě sociálních služeb ve
Zlínském kraji – a to i z hlediska návštěvnosti poradny i z hlediska finančního. Daří se nám
získávat potřebné zdroje pro fungování poradny a zároveň vytvářet rezervy pro případ
náhlého propadu financování služby.
Pracoviště pro NRP při STROP o.p.s. spolupracuje s řadou dalších subjektů v kraji, včetně
sféry veřejné správy (Krajský úřad Zlínského kraje, úřady obcí s rozšířenou působnosti
v kraji). Pracoviště má v souladu se zákonem zpracovány postupy, metodiky a další písemné
materiály pro naplnění standardů kvality poskytovaných služeb a činností.
Personální zajištění činností poskytovaných jak občanskou poradnou, tak i pracovištěm pro
NRP při STROP o.p.s. je kvalitní, pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní, nedochází k fluktuaci
zaměstnanců.

Děkujeme všem, kteří k naší činnosti přispěli finančně i jinak.
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