STROP o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2020
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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: 2901635387/2010
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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 2020
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 k 31.12.2020: 3
Přepočteno na pracovní úvazky: 1,2
Počet uživatelů: 692
Počet konzultací: 605
STROP o.p.s. je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.
Od dubna 2019 je STROP o.p.s. držitelem akreditace Ministerstva spravedlnosti pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Zdroje financování Občanské poradny STROP v roce 2020:
Zlínský kraj
Statutární město Zlín
Město Otrokovice
Vlastní příjmy organizace*
Celkem

561 426 Kč
91 661 Kč
12 358 Kč
11 874 Kč
677 319 Kč

* Jedná se o přijaté dary a příjmy organizace z předchozích let za lektorskou činnost.

V roce 2020 jsme se – stejně jako všichni ostatní – museli v poradně vypořádat s opatřeními
souvisejícími s pandemií onemocnění COVID 19. Na dva týdny jsme přerušili poskytování
osobních konzultací a byli jsme uživatelům k dispozici prostřednictvím telefonu a mailu. Po
dobu jarního nouzového stavu jsme pak poskytovali osobní konzultace za dodržování
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přísných hygienických opatření. Zájem uživatelů o osobní návštěvy v poradně byl v tu dobu
dost nízký. Do konce roku jsme nezaznamenali významnější nárůst zájmu o služby poradny
oproti předchozím letům – předpokládáme, že řada zaměstnavatelů stále využívala různé
státní podpory a proto období, kdy se lidé budou ve svém životě potýkat s následky období
uzavření ekonomiky, teprve přijde.
Poradna i nadále spolupracuje s Českým rozhlasem na pořadu Sociální poradna.
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Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s. v roce 2020
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. 2020 uzavřeno 46 dohod, z toho 6 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 pro rok 2020 1 760 000 Kč, tržby za služby 4 548
Kč (odměny za facilitaci případových konferencí pro jiné organizace), přijaté dary 1 066 Kč.

Počet zaměstnanců k 31.12.2020: 3
Přepočteno na pracovní úvazky: 2,6

V roce 2020 jsme se začali postupně více zaměřovat na zvyšování kvality péče o pěstounské
rodiny, a to jak posílením našeho pracovního týmu o novou zkušenou kolegyni, tak i
zvýšeným důrazem na kvalitu dlouhodobého vzdělávání pracovníků.
Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme realizovali pouze jedno víkendové vzdělávání
(zpravidla míváme za rok celkem tři – dvě pro dlouhodobé pěstouny, jedno pro přechodné).
Osobní návštěvy v rodinách jsme na jaře 2020 nahradili telefonickými kontakty, na podzim
jsme již – pokud s tím pěstouni souhlasili – rodiny opět navštěvovali osobně. Osobní kontakt
se zcela tím telefonickým nahradit nedá. Stejně tak některé kontakty dětí s jejich rodiči byly
přerušeny či nahrazeny kontakty přes Skype, případně kontakty ve venkovním prostředí.
Situaci každého dítěte a rodiny jsme vždy vyhodnocovali tak, aby případné přerušení
kontaktu nemělo na děti negativní dopad.
Mezi rodinami, které doprovázíme, se zvyšuje počet těch, kdy pěstounskou péči dětem
poskytují jejich příbuzní - nejčastěji prarodiče, někdy i dospělí sourozenci. Tento typ
pěstounské péče se v řadě aspektů odlišuje od tzv. zprostředkované pěstounské péče a je
pro nás tedy novou výzvou specializovat se i na tento typ pěstounské péče.

6

Celkový počet zaměstnanců organizace k 31.12.2020: 6
Celkový počet pracovních úvazků organizace k 31.12.2020: 4

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

Odborná literatura
DHM do 20 000 Kč
Spotřeba kancelář - režie
Cestovné
Nájem, pronájem
Poštovné
Telefonní poplatky, internet
Služby školka, tábory
Ostatní služby
Vzdělávání
Služby v pěstounské péči
Krátkodobé pronájmy

4 102,00 Kč
45 060,00 Kč
12 873,27 Kč
86 226,00 Kč
293 880,00 Kč
183,00 Kč
25 511,00 Kč
16 450,00 Kč
78 096,50 Kč
15 915,00 Kč
34 942,00 Kč
1 000,00 Kč

Mzdové náklady
DPP, DPČ
Náhrada mzdy DPN
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Náklady na reprezentaci
Pojištění
Silniční daň
Poplatky banka

1 326 308,00 Kč

Náklady celkem

2 370 819,47 Kč

27 000,00 Kč
11 139,00 Kč
249 855,00 Kč
119 361,00 Kč
1 007,70 Kč
16 610,00 Kč
4 700,00 Kč
600,00 Kč
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Hospodaření organizace – výnosy v Kč

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

4 548,00 Kč
2 132,00 Kč
561 426,00 Kč
91 661,00 Kč
1 760 000,00 Kč
12 358,00 Kč
2 432 125,00 Kč

* Tržby za facilitaci případových konferencí
** 2 132 Kč dar prostřednictvím aplikace givt
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Poskytnuté provozní zálohy

+3

+25

Ostatní přímé daně

0

0

Nárok na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

0

+96

Pokladna

+12

0

Účty v bankách

+731

+804

Náklady příštích období

+8

+10

Aktiva celkem

+754

+935
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Pasiva
Stav k prvnímu dni
účetního období
Účet výsledku hospodaření

Stav k poslednímu dni
účetního období
+61

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-185

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

+747

+560

Dodavatelé

+23

+2

Zaměstnanci

+97

+91

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

+49

+49

Ostatní přímé daně

+10

+6

Ostatní daně a poplatky

+1

+0

Závazky ve vztahu k rozpočtu územně
právních celků

+148

Výdaje příštích období

+12

+18

Pasiva celkem

+754

+935

Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. Organizace netvoří žádné fondy.
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Závěr
Jsme rádi, že jsme loňský rok a jeho výzvy zvládli bez větších dopadů na uživatele našich
služeb. Bylo pro nás výzvou vypořádat se s novou situací, nastavit služby tak, aby byly
bezpečné, a jsme hrdé na to, že k naprostému přerušení činnosti u nás nedošlo. Nenechali
jsme se novou situací paralyzovat a naopak jsme v ní hledaly nové způsoby práce a
komunikace.
V příštích letech se chceme více zaměřit na vnitřní kontrolní mechanismy, abychom měly
průběžnou zpětnou vazbu o tom, zda to, co nabízíme, odpovídá potřebám naší cílové
skupiny, či zda máme směřování naší činnosti nebo způsoby práce změnit.

Děkujeme za spolupráci členům správní i dozorčí rady.

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