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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014         

ÚTOČIŠTĚ o.p.s.    

Poslání organizace 

Útočiště o.p.s. - „Obecně prospěšná společnost Útočiště 

pomáhá překonávat nepříznivé životní situace v životě dětí, 

mladistvých a jejich rodin z Chebu a blízkého okolí.“ 

 

Historie organizace 

 2005  

- založení Útočiště o.p.s.  
- zařizování prostor organizace v domě v Dobrovského ulici 
- INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil 

prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových 
situacích - zpracování projektu a příprava kvalifikačních seminářů 

 

 2006  

- vydání pověření KÚ Karlovarského kraje k výkonu sociálně-právní 
ochraně dětí 

- zahájení poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi 

- první kvalifikační seminář /INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink 
českých poradenských sil prostřednictvím projektu Útočiště pro děti 
a mladistvé v krizových situacích/ 

 



 

 

3 

 2007 

- registrace sociální služby u KÚ Karlovarského kraje: sociálně-
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- registrace sociální služby u KÚ Karlovarského kraje: nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež 

- pět dvoudenních kvalifikačních seminářů a ukončení projektu 
/INTERREG IIIA: Kvalifikace a trénink českých poradenských sil 
prostřednictvím projektu Útočiště pro děti a mladistvé v krizových 
situacích/ 

- den otevřených dveří v Nízkoprahovém klubu Útočiště pro děti od 6 
do 15 let 

- slavnostní otevření Nízkoprahového klubu Útočiště pro děti od 6 do 
15 let 

- benefiční koncert Staats-und Domchor Berlin ve prospěch projektu 
Útočiště      

- zahájen provoz Nízkoprahového klubu Útočiště pro děti od 6 do 15 
let      

 

 2008 

- získání finančních prostředků na provoz „rodičovského klubu“ od 
září 2008 do května 2009 v rámci projektu „trénink rodičovských 
dovedností“     

- změna člena správní rady z Mgr. Alexandera Loesche na Karla 
Bernd Biermanna   

- podpis Memoranda o spolupráci s Úřadem vlády - Odborem pro 
sociální začleňování v romských lokalitách (tzv. Agentura)    

- rozšíření otevírací doby nízkoprahového klubu (nyní 3x týdně) 
- schůzka se členy Rotary klubu Bonn a Cheb /jednání o možnosti 

finanční nebo jiné podpory Útočiště o.p.s./ 
- účast a prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na „prezentaci 

neziskovek“ u příležitosti zahájení turistické sezóny v Chebu  
v květnu 2008 

- prezentace činnosti nízkoprahového klubu na „Turné pro 
nízkoprahy II.“ pořádaného organizací Českou asociací streetwork 
o.s. v říjnu 2008        

                              



 

 

4 

                                                                                                                                      

2009 

- účast a prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na „Mediálních dnech 
pro NNO“ v Chebu v květnu 2009 

- prezentace činnosti Útočiště o.p.s. na hudebním festivalu Rock for 
People v Hradci Králové v červenci 2009 

- den otevřených dveří pro veřejnost v rámci akce „Týden 
nízkoprahových klubů II.“ v září 2009 

- „2denní rozvojový audit“ (hodnocení kvality) České asociace 
streetwork sdružující nízkoprahové služby v NZDM Útočiště 
v prosinci 2009 

 

 2010 
- získání osvědčení od České asociace streetwork o úspěšném 

absolvování Hodnocení kvality služeb v nízkoprahovém klubu 
- jmenování nového člena správní rady p. Reného Milfaita (místo p. 

Lubomíra Líbala) a zrušení dozorčí rady organizace v dubnu 2010 
- prezentace činnosti na festivalu služeb EJF v Berlíně v červnu 

2010 
- prezentace činnosti na 3. ročníku prezentace neziskových 

organizacích v Chebu v září 2010 
- oslava 5letého výročí založení Útočiště o.p.s. v divadelním klubu D 

v Chebu v září 2010 
- NZDM Útočiště se stalo členem pracovní skupiny PLK, která je 

složena s poskytovatelů nízkoprahových a terénních služeb 
v Karlovarském a Plzeňském kraji v září 2010 

- Krajský úřad provedl třídenní inspekci kvality poskytování sociální 
služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (listopad – 
prosinec 2010) 

- navázání spolupráce s NZDM Pohoda a první společná akce 
v prosinci 2010 

 
      2011 

- oprava domu/sídla Útočiště z finančního daru Rotary Club Bonn-
Kreuzberg, Rotary Club Wiesbaden Rheingau a Rotary Club 
Cheb/Eger 
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- novela zákona o o.p.s. – statutárním orgánem společnosti se stává 
ředitel 

 
- navázání spolupráce s Dobrovolnickým centrem při Farní charitě 

Cheb, v rámci programu „Rozvoj dobrovolnictví“ (do Útočiště začali 
pravidelně docházet 3 dobrovolníci na doučování dětí a pomoc při 
akcích) 

- akce pro donátory v Útočišti: taneční a pěvecké vystoupení dětí 
z NZDM, převzetí finančního daru od Rotary Club Bonn-Kreuzberg 
ve výši 10.000 EUR na provozní náklady organizace 

 
2012 

- změna ve správní radě – předseda p. Heiko Krebs je nahrazen p. 
Ewaldem Möllerem (EJF Berlín) 

- prezentace činnosti organizace na Bambiriádě (květen) 
- uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s VOŠ sociální práce 

Cheb 
- rozhovor ředitelky v rádiu Egrensis o činnosti organizace - v rámci 

projektu „Dětský úsvit“ (listopad) 
 
2013 

- zapojení do projektu MPSV „Systémová podpora procesů 
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ 

 
2014 

- rozhovor ředitelky v rádiu Egrensis o činnosti organizace  (listopad) 
- benefiční koncert pro Útočiště (listopad) 
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Zaměstnanci rok 2014  

Bc. Jana Kotounová, DiS. – ředitelka a sociální pracovnice 

Mgr. Lucie Pavelková – sociální pracovnice pro sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub (do února 2014) 

Mgr. Hana Strádalová, DiS. – sociální pracovnice pro sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub  

Bc. Barbora Hradečná – pracovník v sociálních službách pro sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub (od března 2014) 

Tereza Pailová - pracovník v sociálních službách v nízkoprahovém klubu 
(do července 2014) 

Denisa Střelcová, DiS. - pracovník v sociálních službách v nízkoprahovém 

klubu a koordinátor dobrovolníků (od září 2014) 

 

Externí pracovníci: 

supervize – Mgr. Dana Šedivá 

účetní služby – Lenka Fuksová 

 

členové správní rady organizace: 

předseda správní rady -  Ewald Möller  

člen správní rady – Karl Bernd Biermann  

člen správní rady -  Dr. Dipl.Ing. René Milfait, Th.D. 

  



 

 

7 

Obsah činnosti 

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 

Našim posláním je usilovat o to, aby dítě mohlo žít ve své 

rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, aby vytvářela 

podmínky pro jeho zdárný vývoj. 

Co je našim cílem? 
 

1. O dítě pečuje jeho vlastní rodina a zároveň vytváří 
podmínky pro jeho zdárný vývoj, například: 
 má vytvořené vhodné prostředí pro to, aby dítě bylo 

zdravé, čisté a spokojené; 
 dítě chodí pravidelné do školy, nemá neomluvené 

absence a rodina vytváří vhodné podmínky pro přípravu 
do školy; 

 dítě smysluplně tráví volný čas; 
 dítě nevykazuje prvky rizikového chování (užívání 

návykových látek, trestná činnost, výchovné problémy 
doma i ve škole apod.); 

 mezi rodiči a dětmi je vytvořený pozitivní vztah, založený 
na vzájemné komunikaci a důvěře; 

 rodina je schopna si sama zařídit potřebné záležitosti (na 
úřadech, u lékaře, ve škole apod.). 

2. O dítě pečuje jeho vlastní rodina, hrozba, že dítě bude 
rodině odebráno, je zažehnána. 

3. Rodina s dítětem, které je odebráno z rodiny, s ním 
udržuje pravidelný kontakt.  

4. Dítě je vráceno zpět do jeho rodiny a rodina vytváří 
podmínky pro jeho zdárný vývoj. 

5. Členové rodiny pociťují jistotu v péči o dítě, například: 
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 rodiče jsou schopni se domluvit na výživě, výchově 
a péči o dítě; 

 rodiče jsou schopni nastavit dětem určitá pravidla 
a dbát na jejich dodržování; 

 rodiče ví, jak o dítě pečovat, aby bylo zdravé, čisté 
a spokojené; 

 rodiče ví, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti jejich 
dětí. 

 

Cílová skupina: 

1. Rodiny s dětmi ve věku do 18 let z Chebu a blízkého 
okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci: 
 o dítě pečuje rodina, nehrozí, že bude rodině odebráno, 

ale už je patrné riziko, že bude ohrožen jeho zdárný 
vývoj; 

 o dítě pečuje rodina, je vážně narušen jeho zdárný vývoj, 
a proto hrozí, že dítě bude rodině odebráno; 

 dítě je rodičům odebráno; 
 dítě je vráceno zpět do rodiny, ale hrozí, že rodina 

nebude schopna udržet podmínky zajišťující zdárný vývoj 
dítěte; 

 o dítě pečuje rodina, rodiče si nejsou jisti, že o dítě pečují 
správně, vývoj dítěte není bezprostředně ohrožen, ale 
k ohrožení by mohlo dojít, pokud rodina bude v nejistotě 
setrvávat 

2. Nastávající rodiče, kteří byli během svého vývoje 
zanedbáváni nebo ohroženi, je zde riziko, že nebudou umět 
o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky 
odpovídající jeho potřebám, nemají ve svém okolí 
spolehlivou sociální podporu. 
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Statistické údaje za rok 2014: 

Počet klientských rodin 10 

Počet klientů 66 

Počet poskytnutých intervencí* 357 

*délka 1 intervence je minimálně 30 min. 

 

Co jsme nejčastěji řešili s klienty v roce 2014: 

Doprovod a podpora při komunikaci na úřadech a jiných institucích 40% 

Zprostředkování volnočasových aktivit pro děti 5% 

Zvýš. sebevědomí a samostatnosti klienta při vyřizování svých záležitostí 15% 

Posílení rodičovské role (větší jistota v péči o dítě)) 50% 

Navázání kontaktu dcery v ústavním zařízení s matkou 2% 

Sociálně právní poradenství (soc. dávky, dluhy, bydlení, právo) 70% 

Příprava podmínek pro návrat dětí z ústavní výchovy do rodiny 10% 

Asistované kontakty (otce se  2 dětmi, matky s dítětem, otce s dítětem - znovu 

navázání kontaktu) 30% 

Nastavení pravidel komunikace mezi matkou a otcem při předávání dítěte 10% 

Nastavení pravidel komunikace pěstounky s otcem dítěte 10% 

Nastavení pravidel setkávání otce s dcerou 5% 

Nastavení režimu dítěte při přípravě do školy 5% 

Posílení role nevlastního otce vůči nevlastnímu dítěti, které vychovává 5% 

Doporučení a doprovod k psychologovi 5% 

Posílení role pěstounky při výchově svěřených dětí 5% 

Případové konference 15% 

Provázení klienta krizovou situací 15% 

Zprostředkování kontaktu s jinou organizací/odborníkem 30% 
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Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 do 15 let 

 

„Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve 

věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, které jsou 

ohroženy nežádoucími sociálními jevy. Pracovníci klubu se 

snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních 

situací, a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových 

situacích ocitnou.“ 

 

Našim cílem je: 

 zajistit dětem nekomplikovaný přístup k pomoci (služba je 
bezplatná, časově dostupná, nejsou požadována osobní 
data) 

 pomoc v krizové situaci a při řešení sociálních problémů 
uživatelů 

 poskytování poradenství, doprovod, nasměrování na 
další odborníky 

 vytváření zázemí pro trávení volného času uživatelů, ve 
kterém nejsou ohroženi užíváním návykových látek, 
násilím či jiným omezováním 

 nabídka různých volnočasových aktivit 

 umožnit dětem realizaci vlastních nápadů 

 rozvíjet sociální dovednosti uživatelů  

 rozšíření povědomí uživatelů o etických a zákonných 
normách  

 prevence společensky nežádoucích jevů (přednášky, 
besedy, letáky) 

 seznámení dětí s možnostmi a způsoby řešení 
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konfliktních situací 

 získání základních dovedností pro krizové situace (kam 
zavolat v případě nebezpečí nebo nouze, linky důvěry 
a bezpečí, hraní rolí) 

 

Otevírací doba klubu v roce 2014: 

Po, Út, St 

 14 - 16 hod (pro děti 6-11 let) 

 16 - 18 hod (pro děti 12-15 let) 

 

Statistické údaje za rok 2014: 

Počet klientů celkem 52 

Počet kontaktů celkem 293 

Počet výkonů* s klienty celkem 

 (typ výkonu viz tabulka níže) 

2471 

Počet otevíracích dnů  137 

 

Typ výkonu* 

Sociální poradenství 5 

Informační servis 50 

Situační intervence 58 

Krizová intervence 2 

Práce se skupinou klientů 707 

Volnočasová aktivita 1165 

Doučování 294 
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Účast na akci  131 

Kontakt s rodinným příslušníkem 10 

Preventivně zaměřený program 47 

Zprostředkování dalších služeb 2 

 

Akce a preventivní programy v klubu v roce 2014 

10.1.2014 Tříkrálová sbírka 2014 – zapojení pracovníků a dětí 

z NZDM do Tříkrálové sbírky 

18.2.2014 Preventivní přednáška příslušníků kriminální policie 

– „nebezpečí drog“ 

25.3.2014 Karneval s Pohodou 

18.3.2014 Preventivní přednáška Městské policie na téma 

„domácí násilí“ (pro děti 6-11 let) 

duben 2014 Velikonoční dílna na klubu 

20.-21.5.2014 Fotbal pro rozvoj (skupinové hry, netradiční 

fotbalový turnaj mezi kluby) 

3.6.2014 Sportovní odpoledne na Krajince (fotbal, vybíjená) 

30.6.-1.7.2014 Víkend plný zážitků IV. v Jedlové u Staré vody – 

pobyt zaměřený na prevenci soc.-pat. jevů ve 

spolupráci s NZDM Pohoda 

16.7.2014 Návštěva Chebského hradu 

15.7.2014 Opékání buřtů na zahradě u klubu 

6.8.2014 Výlet na kolech do Františkových Lázní 

13.8.2014 Výlet na Seeberg (svezení na koních, opékání 

buřtů) 
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22.-24.10.2014 Akce „Z klubu do klubu“ a „Sportovní odpoledne 

na Krajince“ (akce v rámci týdne nízkoprahových 

klubů) 

26.11.2014 Workshop pro děti v rámci kampaně „Fotbal pro 

rozvoj“  

 

1.12.2014 Skupinové aktivity na téma kyberkriminalita 

(promítání pohádek z webu ovce.sk, beseda na téma 

z pohádky) 

10.12. 2014 Mikulášská diskotéka v divadelním klubu d 

 

Průběžně na klubu Preventivní interaktivní hra „Cesta labyrintem 

města“ 
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Další projekty organizace:  

„Systémová podpora procesů transformace systému 

péče o ohrožené děti a rodiny“ (OP LZZ) - „Pilotní 

ověřování sítě služeb v Karlovarském a Pardubickém 

kraji“ 

Jendou z aktivit, realizované v rámci individuálního projektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová podpora 
procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, je 
pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském a Pardubickém 
kraji. Jejím cílem je zjistit reálnou potřebu služeb pro ohrožené 
rodiny a děti na území obou krajů, identifikovat minimální síť 
služeb, definovat potřebné služby a pilotně ověřit poskytování 
definovaných služeb v daném kraji. Na začátku této aktivity byly 
vyhlášeny veřejné zakázky na uzavření rámcových smluv s 
poskytovateli služeb pro ohrožené děti a rodiny ve čtyřech 
oblastech: krizový pobyt, dlouhodobý pobyt, odborné poradenství a 
diagnostika, terénní a ambulantní služby. Vybraní poskytovatelé měli 
následně možnost ucházet se o dílčí zakázky v rámci systému 
minitendrů. Systém minitendrů byl spuštěn na začátku roku 2014. 
Jednotlivé dílčí zakázky (minitendry) byly vyhlašovány koordinátory 
MPSV na základě konkrétních poptávek služeb definovaných 
OSPOD. Pracovníci OSPOD na základě individuálních plánů 
ochrany dítěte definovali potřeby dítěte nebo rodiny a navrhují 
potřebné služby, které mohou pomoci ke zlepšení situace 
ohrožených dětí nebo rodin. V minitendrech jsou tak poptávány 
služby, které v zapojených krajích nebo v územní působnosti 
některých OSPOD nejsou k dispozici, nejsou poskytovány v 
dostatečném rozsahu, kvalitě nebo jsou časově a místně obtížně 
dostupné.  
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Služby realizované v systému minitendrů v roce 2014:  

 Zavedení služby doprovázející osoba – okres Cheb - 
Program „Kamarád pro dítě“ (od dubna 2014). Program 

„Kamarád pro dítě“ je program pro děti ve věku 6 - 15 let 
založený na kamarádském vztahu dítěte s dospělým 
dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je 
ohrožen nepříznivými vlivy, a kterým by jakkoliv mohl 
prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. 
Nabízí pomoc například dětem ze sociálně slabých rodin, 
dětem, které si obtížně hledají kamarády, mají výchovné 
problémy, poruchy učení, jsou z početných rodin apod. Dítě 
má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má 
se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo 
získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé 
sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i 
prožívání. V roce 2014 proběhlo vyškolení koordinátora, 
zavedení metodiky programu ve spolupráci s organizací 
Hestia, nábor dobrovolníků, výcvik dobrovolníků a poté 
začaly fungovat 3 dvojice – proběhlo celkem 70 hodin přímé 
práce (aktivity dobrovolníků s dětmi), - projekt pokračuje i 
v roce 2015. 
 

 Doučování pro děti (od dubna 2014) -  v roce 2014 se 

doučovalo celkem 10 dětí, proběhlo celkem 96 hodin 
doučování – projekt pokračuje i v roce 2015 
 

 Terénní komplexní podpora rodiny (od června 2014) 

podpora celkem 3 rodin - celkem 55 hodin přímé práce 
v rodinách - projekt pokračuje i v roce 2015 
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Doučování v klubu Útočiště  

Tento projekt je finančně podpořený Nadačním fondem Albert

 

Projekt klade důraz na systematickou školní přípravu dětí ve školním 
roce 2014/2015, které pravidelně navštěvují nízkoprahový klub 
Útočiště. Cílem je udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu (u 
těch, které jsou stále žáky běžných škol), pomoci jim v předmětech, 
se kterými mají problém a podporovat je v pravidelné přípravě na 
vyučování. Do nízkoprahového klubu pravidelně dochází 3 lektoři a 
doučují a píší s dětmi domácí úkoly dle jejich potřeby. (v roce 2014 
proběhlo celkem 89 hodin doučování a bylo zapojeno celkem 15 
dětí). 
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  Finanční zpráva za rok 2014  

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady na činnost Hlavní 
 

Doplňková 
 

Správní 
 

Spotřeba materiálu (pohonné 

hmoty,nákup metodiky programu Pět 
P,kanc. potřeby, odborná literatura, 
režijní materiál, PC, telefony) 

152181,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Pomůcky pro 
prac.vých.činnost + 
jednorázové akce  

12668,00 0,00 0,00 
 

Spotřeba elektřiny                          18030,00 0,00 0,00 

Spotřeba plynu                               50830,00 0,00 0,00 

Spotřeba vody + stočné                       3493,00 0,00 0,00 

Oprava a udržování 
(automobilu)         

18723,00 0,00 0,00 

Oprava a udržování 
(zařízení, budovy)     

1411,00 0,00 0,00 

Cestovné                                      12092,00 0,00 0,00 

Propagace, inzerce 9112,00 0,00 0,00 

Výkony spojů, poštovné          46252,00 0,00 0,00 

Nájemné                                       89700,00 0,00 0,00 

Školení, semináře                           14393,11 0,00 0,00 

Ostatní služby 
vč.jednorátových akcí                                       

88801,00 0,00 0,00 

Právní ,ekonomické služby                 59650,00 0,00 0,00 

Mzdové náklady + ost. soc 
náklady          

935062,00 0,00 0,00 

Zákonné pojištění (ZP a SP)                276377,00 0,00 0,00 

Ostatní poplatky, provozní 
náklady      

14669,02 0,00 0,00 

Odpisy                                       16531,00 0,00 0,00 

Náklady na reprezentaci             1938,00 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM          1821913,13 0,00 0,00 
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Výnosy na činnost Hlavní 
 

Doplňková 
 

Správní 
 

Ostatní provozní výnosy  187561,00 
 

19652,00 
 

0,00 
 

Změna stavu - časové 
rozlišení nákladů 

12303,00   

Přijaté úroky 19,93 0,00 0,00 

Provozní dotace MPSV                 1065987,00 0,00 0,00 

Provozní dotace - IPKK  228007,00 
 

0,00 0,00 

Provozní dotace KÚ                     144263,00 0,00 0,00 

Provozní dotace MÚ                  160500,00 0,00 0,00 

Dary finanční – provozní            24656,40 0,00 0,00 

Zúčtování fondů                     16213,00 0,00 0,00 

Kurzové rozdíly                     12,82 0,00 0,00 

VÝNOSY CELKEM 1839523,15 19652,00 0,00 
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Rozvaha 

 

AKTIVA stav k 1.1.2014 stav k 
31.12.2014 

A. STÁLÁ AKTIVA    140412,00 123881,00 

1. Stavby – pronaj.nem.kult.pam. z daru  299832,00 299832,00 
 

2. Oprávky ke stavbám -159420,00 -175951,00 

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 
 

0,00 
 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému  
     nehmotnému majetku  

0,00 
 

0,00 
 

5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  0,00 0,00 

6. Oprávky k drobnému dlouhodobému   
      hmotnému majetku 

0,00 
 

0,00 
 

B: OBĚŽNÁ AKTIVA   373282,15 504960,94 

1. Nedokončená výroba-převod nákladů 0,00 12303,00 

2. Pohledávky  0,00 168089,00 

3. Odběratelé 0,00 106579,00 

4. Poskytnuté provozní zálohy 0,00 61510,00 

5. Krátkodobý finanční majetek 373282,15 324568,94 

    a)  pokladna 13475,00 403,93 

     b)   bankovní účty  359807,15 324165,01 

6. Přechodné účty aktivní (náklady příštích 
období)   

0,00 0,00 

ÚHRN AKTIV  513694,15 628841,94 
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PASIVA stav k 
1.1.2014 

stav k 
31.12.2014 

A: VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 69574,07 90623,09 

1. Jmění, fondy 136760,00  120547,0 

a) vlastní jmění 0,00 0,00 

         b) fondy 136760,00 120547,00 

2. Hospodářský výsledek -67185,93 -29923,91 

       a) účet hospodářského výsledku -67185,93 -67185,93 

       b) hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0,00 37262,02 

      c) nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 

B. CIZÍ ZDROJE 444120,08 535218,85 

1. Zákonné rezervy  0,00 0,00 

2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 

3. Krátkodobé závazky 443581,08 494121,85 

        a) dodavatelé -13512,17 9255,00 

        b) ostatní závazky, jiné závazky 893,00 0,00 

        c) závazky vůči zaměstnancům 0,00 3929,00 

        d) závazky k institucím SP a ZP -3,00 -707,00 

        e) ostatní přímé daně  -7983,00 0,00 

        f) jiné závazky přijaté zálohy 0,00 18815,00 

        g) daň z příjmu  0,00 0,00 

        h) závazky vůči územním samosprávným celkům  0,00 0,00 

        ch) výdaje příštích období  0,00 0,00 

        i) výnosy příštích období 0,00 0,00 

        j)  výnosy příštích období – krytí provozních nákladů 464186,25 462829,85 

4. Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 0,00 

5. Přechodné účty pasivní (dohadné účty pasivní) 539,00 44097,00 

ÚHRN PASIV 513694,15 628841,94 
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Poděkování 

Činnost Útočiště v roce 2014 finančně podpořili 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
 Evropský sociální fond (Individuální projekt Karlovarského 

kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ – subdodávka pro 
KOTEC o.p.s.)) 

 Město Cheb  
 Karlovarský kraj  
 Němečtí přátelé a podporovatelé Nadace Olgy Havlové 

z Berlína 
 Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně 
 Nadační fond Albert 

 
                                

Dále děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, podporují naší 

činnost a pomáhají nám, zejména děkujeme:                                  

 organizaci EJF Berlin 
 organizacím Kotec o.p.s., VOŠ sociální práce Cheb, 

Dobrovolnickému centru při Farní Charitě Cheb, NZDM 
Pohoda a Respekt a OSPODu Cheb za spolupráci 
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                                              Němečtí přátelé nadace Olgy Havlové z Berlína  

  

          

  

 

          Moc děkujeme!                    


