STROP o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2017
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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
Jarmila Plevová
Zuzana Netočná
Dozorčí rada
Ondřej Kusl - předseda
Milena Cahyono
Monika Macurová
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.
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Občanská poradna STROP v roce 2017
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: 2
Přepočteno na pracovní úvazky: 1,5
Počet uživatelů: 692
Počet konzultací: 884
Občanská poradna STROP byla v roce 2017 členem Asociace občanských poraden, na konci
roku však z Asociace vystoupila.
STROP o.p.s. je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Zdroje financování Občanské poradny STROP v roce 2017:
Zlínský kraj
Statutární město Zlín
Město Otrokovice
Obec Tlumačov
Obec Želechovice nad Dřevnicí - dar
Vlastní příjmy organizace*
Celkem

599 200 Kč
95 000 Kč
27 400 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
729 600 Kč

* Jedná se o příjem z lektorské činnosti pro Městskou policii ve Zlíně.

Obec
Tlumačov

Obec Želechovice
nad Dřevnicí
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Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s. v roce 2017
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 31.12.2017 uzavřeno 29 dohod, z toho 9 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 1 463 069 Kč, (příspěvek na rok 2017 ve výši
1 149 836 a přebytek z roku 2015 ve výši 313 233 Kč), úroky ze spořicího účtu 159 Kč a tržby
za služby ve výši 10829 Kč.

Počet zaměstnanců: 2
Přepočteno na pracovní úvazky: 2,0

Celkový počet zaměstnanců organizace k 31.12.2017: 4
Celkový počet pracovních úvazků organizace k 31.12.2017: 3,5

Hrubá mzda ředitele: 0,- Kč.
Odměny členů dozorčí a správní rady: 0,- Kč.
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Hospodaření organizace – náklady v Kč

Odborná literatura

3 022,10

DHM do 20 000 Kč

59 979,00

Spotřeba kancelář - režie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájem, pronájem
Poštovné

7 671,00
89 772,00
1 573,00
287 400,00
2 179,00

Telefonní poplatky, internet

22 926,00

Služby školka, tábory

17 860,00

Vzdělávání pěstounů

73 700,00

Ostatní služby
Vzdělávání pracovníků
Mzdové náklady

117 582,28
2 660,00
1 140 804,00

DOPP

7 050,00

Náhrada mzdy DPN

4 131,00

Sociální pojištění

284 955,00

Zdravotní pojištění

102 579,00

Pojištění

6 392,00

Členské příspěvky

3 000,00

Silniční daň

4 900,00

Poplatky banka

2 237,00

Ostatní neuznatelné náklady
Náklady celkem

38,00
2 242 410,38

6

Hospodaření organizace – výnosy v Kč

Tržby za služby*
Úroky
Přijaté dary**
Dotace Zlínský kraj
Dotace Sociální fond SMZ
Státní příspěvek na výkon PP

11 829,00
317,69
2 000,00
599 200,00
95 000,00
1 463 068,64

Dotace Otrokovice

27 400,00

Dotace Tlumačov

5 000,00

Výnosy celkem

2 203 815,33

* Jedná se o náhradu cestovních nákladů Mgr. Hofrové za služební cestu na Island.
** 2 000 Kč je dar od obce Želechovice nad Dřevnicí
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni
účetního období

+7

0

Pokladna

+1

+3

Účty v bankách

+1043

+999

Náklady příštích období

+1

+1

Aktiva celkem

+1052

+1003

Odběratelé
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky

Pasiva
Stav k prvnímu dni
účetního období
Účet výsledku hospodaření

Stav k poslednímu dni
účetního období
-39

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-76

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

+685

+609

Dodavatelé

+18

+12

Zaměstnanci

+68

+80

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

+37

+45

Ostatní přímé daně

+7

10

Výnosy příštích období

+313

+286

Pasiva celkem

+1052

+1003
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Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. Krátkodobý majetek je k 31.12.2017
v celkové výši 1 003 tis. Kč, z toho:
-

pokladna ve výši 3 tis. Kč
bankovní účty ve výši 999 tis. Kč
náklady příštích období ve výši 1 tis. Kč (pojištění profesní odpovědnosti).

Výnosy příštích období ve výši 286 tis. Kč – nevyčerpaný státní příspěvek na výkon
pěstounské péče.
Dodavatelé +12 tis. – neuhrazené faktury vystavené, splatné v roce 2017
Zaměstnanci + 80 tis., závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění 45 tis. a ostatní přímé daně + 10 tis. – mzdy za prosinec 2017, vyplacené v lednu
2018.

Organizace netvoří žádné fondy.
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Závěr
Občanská poradna STROP je stabilní součástí sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji. Poradci
jsou pravidelně zváni do Českého rozhlasu do pořadu Sociální poradna a spolupracujeme
také s Městskou policií na preventivních přednáškách pro seniory. V roce 2017 také
v poradně proběhla inspekce poskytování sociálních služeb. I na základě výsledků této
inspekce jsme v poradně upravili některé metodiky a vnitřní předpisy tak, abych si
poskytování sociální služby udrželo svou kvalitu.
Rok 2017 probíhal v poradně také ve znamení personálních změn. Hledání nového
zaměstnance nebylo snadné, ale ke konci roku byla již situace v poradně stabilizovaná.
V roce 2017 jsme také pod vlivem změny právních předpisů dočasně ukončili pomoc
uživatelům se sepisováním návrhů na oddlužení; nově tyto návrhy může podávat jen tzv.
akreditované osoby, na které nové právní předpisy kladou také větší odpovědnost za
zpracování insolvenčního návrhu. Předpokládáme, že v roce 2018 začneme tuto službu opět
poskytovat.
Ke konci roku 2017 ukončila poradna své členství v Asociaci občanských poraden.
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.

V roce 2017 také v naší organizaci proběhly dvě kontroly: v červenci proběhla kontrola
čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. V listopadu poté kontrola čerpání
dotace Statutárního města Zlína za rok 2016 na Občanskou poradnu, včetně kontroly
činnosti poradny ze strany SMZ.

Děkujeme za spolupráci členům správní i dozorčí rady.

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