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Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 
8.2.2008 v oddílu O, vložka  347.

Zakladateli společnosti jsou: Zakladateli společnosti jsou: 

Ing. Michal Špaček, místopředseda správní rady Nadace Jana Pivečky
Ing Jaroslav Končický, starosta města Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně

Sídlem společnosti je Slavičín, Horní náměstí 111.

Účel obecně prospěšné společnostiÚčel obecně prospěšné společnosti
Účelem  zřízení  a  činnosti  společnosti  je  poskytování  obecně  prospěšných  služeb 
zaměřených  na  provozování  Vzdělávacího  střediska  při  Nadaci  Jana  Pivečky  ve 
Slavičíně  (dále  „NJP“)  a  poskytování  služeb  zaměřených  na   pomoc  osobám 
opouštějícím dětské domovy a osobám v přechodné tíživé sociální situaci. 
                                                                                         

Provozování Vzdělávacího střediska NJP, přičemž provozováním se rozumí zejména:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• organizace vzdělávacích akcí
• lektorská činnost 
• organizace workshopů, seminářů a odborných setkání
• poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru
• poskytování služeb podporující komunitní rozvoj 
• organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
• poskytování asistence, poradenství  a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným 

osobám
• organizace výměnných pobytů mezi českými a zahraničními studenty
• organizace mezinárodních jazykových táborů
• vydávání studentského časopisu

Zřízení a provozování „Domu na půli cesty“, určeného pro osoby opouštějící dětské domovy a 
pro osoby v  tíživé sociální situaci , přičemž provozováním se rozumí zejména:

• poskytování dočasného ubytování mladým lidem z dětských domovů po opuštění 
domova

• poskytování  dočasného  krátkodobého  ubytování  osobám v  přechodné  tíživé  sociální 
situaci 

• poskytování asistence, poradenství a služeb klientům domu na půli cesty
• organizace vzdělávacích seminářů pro mládež připravující se na opuštění dětského 

domova, zaměřených na jejich adaptaci

Doplňková činnost : 
• Pronájem a půjčování věcí movitých
• Kopírovací práce
• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
• Realitní činnost
• Vydavatelské a nakladatelské činnosti
• Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
• Reklamní činnost a marketing
• Poskytování služeb pro rodinu a domácnost



Lidé v obecně prospěšné společnosti Lidé v obecně prospěšné společnosti 
   
Správní rada obecně prospěšné společnosti
Ing. Marie Šmotková, předsedkyně správní rady, středoškolský pedagog, Slavičín
PhDr. Ladislav Slámečka, středoškolský pedagog, člen správní rady, Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia, člen správní rady, Štítná nad Vláří

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti
Ing. Tomáš Dulík, předseda dozorčí rady, vysokoškolský pedagog, Slavičín
Ing. Diana Tkadlecová, pracovník KÚ Zlínského kraje, člen dozorčí rady, Valašské Klobouky
Pavlína Kolínková, pracovník MěÚ ve Val. Kloboukách, člen dozorčí rady, Francova Lhota

Zaměstnanci nadace k 31.12.2008:
Ředitelka: Mgr. Božena Filáková
Lektoři: Mgr. Jana Vičanová
            Bohuslava Múdra

Vedení účetnictví:
Marie Jandová, ext. 

Právní poradenství:
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka, Zlín

Kontaktní údaje:

Adresa:Adresa:
Horní náměstí 111
763 21 Slavičín
Česká republika

RegistraceRegistrace: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 347

IČO: 28269501
Telefon: 577 342 822, 739 095 315
Fax: 577 341 648
E-mail: njp@pivecka.cz

Bankovní učty:
Komerční banka
číslo účtu: 43-1858340297/0100

mailto:njp@pivecka.cz


ROK 2008 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU PŘI NJP,O.P.S. ROK 2008 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU PŘI NJP,O.P.S. 

ORGANIZAČNÍ ROZVOJ OPSORGANIZAČNÍ ROZVOJ OPS

Správní radaSprávní rada

Počátkem  roku  2008  se  uskutečnilo  společné  zasedání  zakladatelů  o.p.s  a  navržených 
kandidátů na členství ve správní a v dozorčí  radě. Správní a dozorčí  rada byly jmenovány 
zakladateli  společnosti.  Obě rady okamžitě  zahájily svoji  práci.  Jednotlivě proběhla  v obou 
radách volba předsedů, kteří se ujali svých funkcí. 

Obě rady pak pracovaly samostatně. Byl schválen jednací řád správní rady a dozorčí rady a 
uskutečnilo se několik zasedání, na kterých byly řešeny technicko organizační a programové 
záležitosti. Došlo rovněž k aktualizaci náplně činnosti o.p.s. 

Finanční zajištění o.p.sFinanční zajištění o.p.s

 V plnění strategie získávání finančních prostředků jsme se orientovali na: 
- přípravu vhodných projektů na získání prostředků z fondů Evropské unie, zejména 

na poli rozvoje vzdělávacích aktivit
- přípravu vhodných projektů ze zdrojů v ČR - nadace, 
- přípravu pořádání  benefičních akcí  – zejména na podporu  nízkoprahového zařízení, 

jehož provoz se v roce 2008 začal připravovat
- orientace na získání dárců - partnerů pro projekty
- vlastní  činnost  -  získávání  finančních  prostředků  na  obecně  prospěšné  projekty 

doplňkovou činností 

Vnější vztahy o.p.s.Vnější vztahy o.p.s.

V oblasti vztahů s veřejností a školami - o.p.s spolupracuje se středními školami v regionu 
Slavičínska  a  Valašskokloboucka  a  zejména  se  uskutečňuje  tradičně  úzká  spolupráce  s 
Gymnáziem  Jana  Pivečky,  jehož  studenti  pravidelně  pomáhají  zajišťovat  realizaci  projektů 
o.p.s. Do projektů se snažíme zapojovat i dobrovolníky za řad studentů i veřejnosti. 

V oblasti vztahů s orgány veřejné správy je pro nás klíčovou spolupráce s vedením Města 
Slavičín a Krajským úřadem ve Zlíně.

V oblasti vztahů s potencionálními dárci se  orientujeme na dlouhodobou a oboustranně 
prospěšnou spolupráci.  Naše úsilí  směřuje nejenom k oslovování dárců, ale k udržení  jejich 
důvěry a ochoty nám pomáhat.

V  oblasti  vztahů  s dalšími  neziskovými  organizacemi  se  zaměřujeme  na  udržení 
stávajících  a  vytváření  nových  místních  partnerství,  která  povedou  ke  zkvalitnění  práce 
neziskového sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu.



PROGRAMOVÁ OBLASTPROGRAMOVÁ OBLAST

Projekty realizované v roce 2008Projekty realizované v roce 2008

Vzhledem k tomu, že organizace vznikla teprve v průběhu roku 2008, by tento rok zejména 
rokem řešení technicko-organizačních záležitostí – zabezpečení prostor, technického zázemí, 
personálu apod. Zároveň o.p.s začala rozvíjet svou činnost zejména na poli vzdělávání různě 
sociálně  či  zdravotně  znevýhodněných  osob  z   cílových  skupin:  nezaměstnaní  –  zejména 
dlouhodobě nezaměstnaní a absolventi škol bez praxe, matky na mateřské dovolené, senioři, 
děti a mládež vyrůstající v zařízení náhradní výchovy. 

Vzdělávání sociálně či zdravotně znevýhodněných osob 
Těmto – ale i dalším skupinám obyvatel poskytuje o.p.s širokou nabídku vzdělávacích kurzů, 
které  mohou  bezplatně  nebo  za  symbolické  kurzovné  navštěvovat.  Kurzy  jsou  tematicky 
zaměřeny na různé oblasti vzdělávací nebo zájmové a rozvíjí tak osobnost člověka nejen po 
stránce kognitivní, ale také psychomotorické a afektivní. Středisko realizuje například kurzy 
zaměřené na získání znalostí, zručností a dovedností v oblasti obsluhy PC (Kurz Základy práce 
s PC, kurzy WORD a EXCEL pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, Tvorba prezentací 
v Power Poinu, kurz Základy daňové evidence, kurz Základy grafické práce s programem Corel, 
Tvorba  webových  stránek  apod.,  dále  jsou  to  kurzy  zaměřené  na  získání  a  prohloubení 
jazykových schopností – Jazyk anglický, Jazyk německý a Jazyk ruský pro začátečníky a pro 
mírně pokročilé a kurzy zaměřené na zvládnutí dalších dovedností jako Kurz první pomoci, Kurz 
domácí  ošetřovatelské  péče.  Ze zájmových a řemeslných kurzů  je  to  Kurz  keramiky,  Kurz 
paličkování nebo výtvarně zaměřený kurz Dílna inspirace. V létě roku 2008 jsme realizovali 
také velmi úspěšnou týdenní Letní výtvarnou školu pro děti a mládež. 

Projekt Atd...pro mládež z dětských domovů
O.p.s se ve spolupráci  s Nadací 
Jana Pivečky podílela na přípravě 
semináře  ATD..., jehož smyslem 
je co nejlépe připravit mládež z 
dětských domovů ve věku 17-20 
let  na  vstup  do  samostatného 
života.  V červnu  2008  se 
uskutečnil  třídenní  seminář 
zaměřený  na  pomoc  mladým 
lidem z DD v Domě na půli cesty 

v Pohořelicích a v kempu v Pasohlávkách na Brněnsku. Pod vedením odborníků trénují mladí 
lidé chování v různých situacích, kterým budou muset čelit po odchodu z DD. V roce 2008 se 
projektu zúčastnilo cca 50 mladých lidí z DD. 



Nízkoprahové zařízení pro mládež KamPak? 

V roce 2008 o.p.s intenzívně připravovala projekt zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež  KamPak?,  jehož  činnost  byla  zahájena  počátkem  roku  2009. Účelem  zařízení  je 
poskytovat  mládeži  od  15  do  26  let,  ohrožené  sociálním  vyloučením,  ambulantní  sociální 
služby. Primárně má sloužit  neorganizované mládeži, která je sociálně handicapovaná nebo 
která  je  ohrožena  sociálně  patologickými  jevy  či  vykazuje  životní  styl  neakceptovaný 
většinovou společností. Má být chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu 
a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Projekt navazuje na 13letou 
práci Nadace Jana Pivečky s mládeží a to jak v oblasti výchovy a vzdělávání tak i v oblasti 
pomoci  sociálně znevýhodněným a potřebným, tedy těm, kteří  nemají  odpovídající  rodinné 
zázemí,  kteří  vyrůstají  bez  rodičů  nebo  u  jejichž  rodičů  se  projevují  patologické  sklony. 
Základním  prostředkem  pro  oslovení  a  navázání  kontaktu  s  cílovou  skupinou  je  pestrá  a 
rozšiřující se nabídka volnočasových aktivit, využívající klasické i moderní metody pedagogiky 
volného času (tvořivě humanistické koncepce, zážitková pedagogika apod.). Cílem je zlepšit 
kvalitu života cílové skupiny a  v případě zájmu pomáhat řešit nepříznivé sociální a životní 
situace. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostorách zařízení, tak ve volbě 
vykonávaných činností.  Základní principy služby jsou diskrétnost, bezplatnost, dostupnost a 
nestrannost. projektu zúčastnilo cca 50 mladých lidí z DD. 



HOSPODAŘENÍ O.P.S. V ROCE 2008HOSPODAŘENÍ O.P.S. V ROCE 2008

ROZVAHA
AKTIVA v tisících Kč stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008
Stálá aktiva 0 0
Ocenitelná práva
Oprávky k ocenitelným právům
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva 0 186
Materiál na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Pokladna
Ceniny 0 2
Bankovní účty 0 184
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV 0 186

PASIVA v ticících Kč stav k 1.1.2008 stav k 31.12.2008
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 0 179
Vlastní jmění 0 179
Fondy 0 3
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Účet hospodářského výsledku 0 176

Cizí zdroje 0 7
Dodavatelé
Zaměstnanci 0 4
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění 0 2
Ostatní přímé daně 0 1
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

ÚHRN PASIV 0 186



VÝSLEDOVKA    
 Činnosti

Náklady v tisících Kč hlavní
hospodářsk
á Celkem

Spotřeba materiálu 6 6
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné 
Náklady na reprezentaci 6 6
Služby 32 32
Mzdové náklady 29 29
Zákonné sociální pojištění 9 9
Zákonné sociální náklady
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a vklady
Poskytnuté příspěvky
Celkem  82 82

Výnosy v tisících Kč    
Tržby z prodeje služeb 39 39
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Přijaté příspěvky 219 219
Provozní dotace
Celkem 219 39 258

Hospodářský výsledek před zdaněním 219 -43 176
Daň z příjmů 0 0 0
Hospodářský výsledek po zdanění 219 -43 176

ČINNOST VZDĚLÁVACÍHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO STŘEDISKA V ROCE 2008ČINNOST VZDĚLÁVACÍHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO STŘEDISKA V ROCE 2008  
PODPOŘILI:PODPOŘILI:

Blumenberg Petra, Osnabrück, Německo   200.000,-- Kč

Ivana Hašpicová, JUDr., Zlín          5.000,-- Kč

Ing. Michal Špaček. Zlín    1.000,-- Kč

Ing. Jaroslav Končický, Slavičín  1.000,-- Kč

Mgr. Josef Maryáš   1.000,-- Kč

Dvořáková Marie, Slavičín    1.000,-- Kč

Anonymní dárci    10.0000,-- Kč

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO
PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648, 

E-mail:njp@pivecka.cz


