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1. Úvodní slovo 
 

Každý rok si žádá poohlédnout se zpět, zhodnotit, jak se dařilo, co 
nového. Vše je vždy doprovázeno malými krůčky, které jsou někdy 
hodně pomalé, malé, těžkopádné, ale někdy velmi snadné a rychlé. 
Každý prožíváme nějakou etapu života a potřebujeme pomoci v dělání 
těchto krůčků. Nikdo se bez pomoci druhého neobejde. I když se zdá, že 
je člověk zdravý, soběstačný nic nepotřebuje… Je dobrým znamením, že 
právě osobní asistence je v poslední době tolik žádaná. Lidé nechtějí 
zůstávat sami, v izolaci bez pomoci. Většina klientů chce zůstat ve svém 
domácím prostředí, pokud to zdravotní stav trochu dovolí. 

Vidím velmi důležité, aby sociální a zdravotní služby byly 
propojené. Zdravotní stav klientů se vyvíjí, mnohdy z mobilního klienta 
se stane po letech imobilní, plně závislý na pomoci druhého. Jeho přáním 
je zůstat až do konce života doma… Ve spolupráci se zdravotními 
sestrami jsme se přesvědčili, že je to možné.  
Též vidím jako důležité se setkávat s ostatními poskytovateli sociálních 
služeb a informovat se o dobré praxi.  Neustále se vzdělávat, 
profesionalizovat pracovní tým je též z nejdůležitějších pilířů kvalitní 
péče. 

Děkuji všem sponzorům, především  MPSV a Magistrátu hl. m. 
Prahy, zastupitelstvu MČ Prahy 6, Prahy 17 a Prahy – Zličín. Též díky 
patří nadaci AGROFERT,  Letišti  Praha, a.s., Výboru dobré vůle- Nadace 
Olgy Havlové a dalším dárcům.  
Věřím, že Vaši důvěru nezklameme a budeme moci nadále v naší činnosti 
pokračovat.  

 
                           Ing. Marika Aufová 
   předsedkyně OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 
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2. Základní údaje o OBČANSKÉM SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 
 

Sídlo:    155 21 Praha 5-Zličín, Křivatcova 416 
Právní forma: spolek, registrován u Městského soudu v Praze    

L 10834 
IČ:  70822301 
DIČ:  CZ70822301 
Bankovní spojení: 0169505389/ 0800 u České spořitelny, a.s., 

pobočka Praha 6, Makovského 1349 
Telefon: 774 429 111, 606 573 270, 222 364 929 
E-mail: asistence@osmartin.cz 
www stránky: www.osmartin.cz 
Statutární zástupci: 
předseda:      Ing. Marika Aufová 
místopředseda -hospodář: Ing. Jaroslava Šimonová 
 
 
 
 

 
Kostel svatého Martina v Řepích 
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3. Cíle organizace 
 
Posláním organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé 

sociální situaci. Naše organizace se snaží pozitivním způsobem, 
prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence v domácím 
prostředí seniora, celistvě poskytnout úkony, kterých už není sám 
schopen. Snažíme se o integraci seniorů, ač jsou upoutaní na lůžko nebo 
potřebují doprovody k lékařům, běžnou pomoc, zdravotní procházky či 
pouhý společenský kontakt. Většinu naší klientely tvoří lidé postiženi 
Alzheimerovou chorobou nebo jsou ve věku, kdy nemohou být sami 
doma. Radostné stárnutí je cílem naší odvedené práce a naší zásadou je 
individuální přístup ke klientům. 
 
4. Činnost v roce 2016 

 
Naše organizace pokračovala již sedmnáctým rokem ve své 

započaté činnosti - projektu „Návštěvní služba“, který spočívá 
v poskytování sociální služby osobní asistence. 

 
4.1 Osobní asistence 
 
 Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá převážně 
v domácnosti klienta. Tato služba je specifická tím, že je poskytována 
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je poskytována na celém 
území hl. m. Prahy. Mezi úkony osobní asistence patří pomoc při: 
 
 - zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 - osobní hygieně 
 - zajištění stravy 
 - zajištění chodu domácnosti 
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 - obstarávání osobních záležitostí 
 
V roce 2016 jsme poskytli péči 35 klientům v rozsahu 9.427 
hodin přímé péče. Jedná se o čas přímo strávený s klientem. Nejvíce 
působíme v městských částech Praha 6, Praha 17 a Praha - Zličín.  
V roce 2016 přibyl počet klientů upoutaných na lůžko a klientů trpících 
demencí Alzheimerova typu. Většinu našich klientů tvoří senioři, převážně 
ti, kteří vyžadují péči v delším časovém úseku. 
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 Díky nepřetržitému provozu pomáháme doplnit systém sociálních 
služeb poskytovaných na území hl. m. Prahy. Spolupracujeme s dalšími 
poskytovateli sociálních služeb, úřady a neziskovými organizacemi. 
 
 Poskytování sociální služby probíhalo dle zákona o sociálních 
službách v rámci záměru, popsaném v registraci služby na MHMP 
s ohledem na výši získaných finančních prostředků. Při jeho realizaci bylo 
postupováno dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, jeho 
prováděcích předpisů a standardů sociálních služeb.  
 

 

 

 

 

Klientka OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN nás v tomto roce opustila 
v nedožitých 100letech. Celý život oplývala optimismem a byla ráda, že mohla i v 
takovém věku zůstat doma . 

 
4.1.1 Kdo je osobní asistent 
 
 Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, 
jedná se však o různorodý pracovní tým (co se týče věku, vzdělání, 
jazykových, hudebních a dalších praktických dovedností a zájmů), což 
umožňuje výběr vhodného osobního asistenta pro každého klienta. Často 
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je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnost, některé osobní 
asistentky s klienty hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební 
nástroje. Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, aby 
mohli co nejlépe vyhovět potřebám klientů.  
 

 
Klientka OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN s osobní asistentkou 

 
4.1.2 Průběh služby  
 
 Sociální pracovnice navštíví klienta v jeho domácnosti, či v jiném 
místě, kde bude služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální 
pracovnice s klientem individuální plán péče, kde klient charakterizuje svá 
očekávání a osobní cíle. Dále určí vhodného osobního asistenta. Sociální 
pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje s klientem a 
společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního 
plánu klienta. 
 
4.1.3 Příběh jedné z našich klientek 
 

 Paní Pavla se narodila v roce 1921 v Praze v umělecké rodině. Její 
otec byl dirigent a maminka, tehdy známá divadelní herečka. Protože otec 
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byl židovského původu, v lednu roku 1945 byl internován v 
koncentračním táboře Terezín. Provdala se za člena umělecké Skupiny 42 
a pozdějšího akademického malíře. V době druhé světové války se manžel 
angažoval v protinacistickém odboji, pamětnice však o těchto aktivitách 
nesměla nic vědět. Po rozvodu se v roce 1968 odstěhovala do Německa, 
kde se podruhé provdala. V roce 2008 se vrátila do vlasti, kde žije dosud. 
Paní Pavle poskytujeme asistenci pátým rokem, je spokojenou klientkou, 
ráda hovoří s asistentkou německy. Setkání s ní vždy každého obohatí. 
Je duchem velmi mladá. 
 
 
 

 
Paní Pavla - klientka OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN 

 

 
4.2 Aktivizační činnosti 

 
Na služby osobní asistence navazují různé aktivizační činnosti, které 

probíhají v DPS Zličín. 
V roce 2016 opět probíhal „kurz cvičení paměti“. Dále jsme 

uspořádali několik kulturních akcí a sezónních zájmových aktivit (např. 
vánoční setkání, koncerty, příležitostné vyrábění k jednotlivým svátkům 
v roce - dušičkové vazby, vánoční přání, velikonoční dekorace).  
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Vyrábění dušičkových vazeb v DPS Zličín 
 
 

4.2.1 Kurz cvičení paměti 
 

 Kurz cvičení paměti probíhal pod vedením klinického psychologa a 
lektorky volnočasových aktivit s odpovídajícím vysokoškolským 
vzděláním.  

Program se skládal z osmi setkání, která na sebe navzájem 
navazovala. Každé setkání trvalo 2 - 3 hodiny a bylo tematicky zaměřeno 
na následující oblasti: 

 osobní a profesionální kariéra 
 životní příběh 
 příroda a život v přírodě 
 svátky a tradice 
 osobní znalosti, zkušenosti a zájmy 
 společenský život 
 otázka životních hodnot 
 projevy druhů paměti člověka a jejich 

uplatnění v praxi 
 

Program se skládal ze čtyř hlavních bloků:  
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1) realitní a světonázorové orientace, fyzických aktivit, a to na 
podporu komunikace ve formě seznamovacích a 
společenských her, fyzických cvičení včetně cvičení za 
doprovodu hudby, tzv. tanec vsedě a hravého tréninku jemné 
a hrubé motoriky a senzo-motorické koordinace 

 
2) blok sebepoznávacích psychoterapeutických aktivit, a to ve 

formě tematických anket a společných diskuzí 
 

3) cvičení dlouhodobé a krátkodobé paměti v podobě 
reminiscenčních rozhovorů, úloh a kvízů i tematicky 
zaměřených naučných procházek 

 
4) muziko-terapeutický blok ve formě melodických a textových 

hádanek, hudebních kvízů, rytmizace a zpěvu 
 
 Kurz probíhal ve dvou turnusech, každého se zúčastnilo 10 – 12 
seniorů. Při zhodnocení kurzu pomocí dotazníků si všichni účastníci kurz 
velice pochvalovali a měli velký zájem o jeho pokračování. 
 
4.2.2 Společenské akce  
 

V průběhu roku pořádáme také kulturní akce a s výrobky našich 
klientů jsme se zúčastnili veřejných akcí, pořádaných městskými částmi a 
neziskovými organizacemi (Babí léto, Řepský jarmark). Před Vánoci byl 
naším hostem smíšený pěvecký sbor Gabriel.  
 

 
Velikonoční vyrábění v DPS Zličín 
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5. Hospodaření 
 

OS Martin vedlo v roce 2016 účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání (účetní výkazy viz příloha).  

 

Dotace a dary v roce 2016 
 

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.123.000,- Kč 

Hlavní město Praha  516.000,- Kč 

MČ Praha 17 35.000,- Kč 

MČ Praha – Zličín 35.000,- Kč 

MČ Praha 6 62.000,- Kč 

Nadace 190.000,- Kč 

Sponzorské dary od fyzických osob 42.000,- Kč 
 

 
Úhrady od klientů v roce 2016 

 
  Úhrady od klientů za poskytované služby osobní asistence 1.034.826,- Kč 
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ROZVAHA KE DNI 31.12. 2016

účetní jednotka: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.

PASIVA  CELKEM 134 593 975 679 532 

Pozn.: položky aktiv a pasiv zde neuvedené jsou nulové

17. Jiné závazky 123 103 749 111 959 

22. Dohadné účty pasivní 128 92 615 60 200 

1. Výdaje příštích období 131 1 168 1 830 

IV. Jiná pasiva celkem 130 1 168 1 830 

5. Zaměstnanci 111 84 629 88 392 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 4 447 4 225 

9. Ostatní přímé daně 115 21 949 23 176 

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. poj. 113 91 186 93 438 

II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0 

1. Dodavatelé 107 44 299 46 421 

III. Krátkodobé závazky celkem 106 442 874 427 811 

II. Výsledek hospodaření celkem 91 0 0 
B. Cizí zdroje celkem 95 444 042 429 641 
I. Rezervy celkem 96 0 0 

A. Vlastní zdroje celkem 86 149 933 249 891 

AKTIVA  CELKEM 85 593 975 679 532

2. Fondy 89  128 605 228 563 

I. Jmění celkem 87  149 933 249 891 
1. Vlastní jmění 88  21 328  21 328 

1. Náklady příštích období 82 850 850

IV. Jiná aktiva celkem 81 850 850

P A S I V A	

18. Dohadné účty aktivní 70 25 000 38 000

3. Účty v bankách 75 534 666 595 813

III. Krátkodobý finanční majetek 72 550 473 616 675
1. Pokladna 73 15 807 20 862

II. Pohledávky celkem 52 42 652 62 857
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 2 652 2 652

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64 15 000 15 000

B. Krátkodobý majetek celkem 41 593 975 679 532

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 -112 350 -148 243

I. Zásoby celkem 42 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek 21 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému 29 -141 945 -177 838 
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -29 595 -29 595

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6  29 595  29 595 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 112 350 148 243 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 112 350 148 243 

Stav k prvnímu 

dni účet. období

Stav k poslednímu 

dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2  29 595  29 595 

AKTIVA (v Kč)
Číslo 

řádku
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44

číslo 

řádku
celkem Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12. 2016

účetní jednotka: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.

D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 0,00

pozn. položky nákladů a výnosů zde neuvedené jsou nulové.

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 0,00

VII. Provozní dotace celkem 78 1 736 000

29. Provozní dotace 79 1 736 000

27. Přijaté příspěvky (dary) 76 267 000

VI. Přijaté příspěvky celkem 74 267 000

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem
66 0

15. Úroky 62 3 880

IV. Ostatní výnosy celkem 58 3 922

III. Aktivace celkem 53 0

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 48 0

2. Tržby z prodeje služeb 46 1 034 826

B. Výnosy celkem 43 3 041 748

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0

I. Tržby za vlastní výkony a zboží 1 034 826

32. Poskytnuté členské příspěvky 40 2 000

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 2 000

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a o. pol. 31 0

16. Ostatní daně a poplatky 21 2 063

V. Ostatní náklady celkem 22 18 588

IV. Daně a poplatky celkem 18 2 063

5. Opravy a udržování 8

9. Mzdové náklady 13 2 176 616

10. Zákonné sociální pojištění 14 625 314

8. Ostatní služby 11 123 063

III. Osobní náklady celkem 12 2 801 930

A. Náklady celkem 1 3 041 748

67 647I. Spotřebované nákupy celkem

1. Spotřeba materiálu 3 69 777

17. Zúčtování fondů 64 42

149 521

1 930

2. Spotřeba energie 4 -2 130

6. Cestovné 9 24 007

7. Náklady na representaci 10 521

II. Služby celkem 7
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Příloha k účetní závěrce OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN 
za účetní období 01.01.2016 - 31.12.2016 

Název účetní jednotky:      OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN (od 2016 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 

 

a) 

b) Účetní jednotka je zapsána (registrována) u Městského soudu v Praze L 10834  

c) Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Účetní jednotka používá odpisy shodné s daňovými odpisy. 
Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy. 
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B. 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost. 
 
Pro přepočet cizí měny používá účetní jednotka pevný roční kurz 
 
Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech. 
 
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u 
místně příslušných finančních orgánů. 
 
Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly. 
 
Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani podobné cenné 
papíry nebo práva. 
 
Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let. 

 

Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 
 
Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti je 0,00; 
z hospodářské činnosti je 0 Kč. 
 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 9,5. 
Počet členů statutárních a kontrolních orgánů, kteří jsou zároveň zaměstnanci je 2.  
Osobní náklady činí 2 801 930,00 Kč. 
Ostatní sociální náklady činí 00,00. 

Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce činí 0,00 

právní forma:                      spolek 
posláním účetní jednotky je:       činnost uvedená ve stanovách  
Účetní jednotka provozuje následující hospodářskou činnost: 
- poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 
Statutárním orgánem je představenstvo ve složení: 
předseda:   Ing. Marika Aufová 
místopředseda a hospodář:  Ing. Jaroslava Šimonová 

sídlo účetní jednotky: Bendova 5/1121, 163 00 Praha 6 - Řepy 
od  2016 Křivatcová 416/3, 155 21 Praha 5 - Zličín 

Zpracováno účetním softwarem OKbase One 3.10 1  
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Vypracoval:       Ing. Jaroslava Šimonová 

 

v)  Přehled o veřejných sbírkách:  
    Žádné veřejné sbírky nebyly uspořádány. 
 
V Praze, dne 15.1.2017 
 
 
 

 

35 000,00 
 

90 000,00 

sponzorský dar na sociální služby 
 
sponz. dar na osobní asistenci 

Městská část Praha – Zličín 
 
Nadace Agrofert 

42 000,00 
 

100 000,00 

-sponzorské dary celkem 
 
Sponzorský dar na osobní asistenci 

fyzické osoby 
 
Letiště Praha, a.s. 

Částka Popis majetku Dárce 

Přehled přijatých darů u) 

Přehled přijatých investičních dotací: 
žádné investiční dotace nebyly přijaty. 

r) Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných hospodářských výsledků (zisků) jednotlivých akcí hlavní 
činnosti plus hospodářský výsledek z hospodářské činnosti zvýšený o nedaňové náklady těchto akcí. Vzhledem k 
tomu, že účetní jednotka nemá odpisy, nebylo nutné v tomto směru provádět úpravy. Při stanovení základu daně 
nebylo využito odčitatelné položky dle § 20 odst. (7) zákona o daních z příjmů. 
 
 
Daňová povinnost za minulé účetní období činí 0,00 
Daňová povinnost za sledované účetní období 0,00 
Zaplacená daň za minulé účetní období činí 0,00 
Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0,00 
 
Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 
majetkové situace - nejsou žádné 
Dlouhodobé bankovní úvěry jsou ve výši 0,00 Kč s úrokem 0 % a jištěním žádným. 

s) 

t) 

Členové statutárních a kontrolních orgánů a jejich rodinných příslušníků ve firmách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: nikdo. 
 
Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 Kč s úrokem 0 %. 
 
Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku. 

o) 

p) 

q) 

Zdroj Částka Poznámka 

Hlavní město Praha 639 000,00 Dotace MPSV-HMP-2016-osobní asistence-1.splátka 

Hlavní město Praha 500 000,00 Grant HMP-2016-osobní asistence 

Hlavní město Praha 426 000,00 Dotace MPSV-HMP-2016-osobní asistence-2.splátka 

Hlavní město Praha 58 000,00 Dotace MPSV-HMP-navýšení dotace 2016-osobní asistence 

Městská část Praha 6 62 000,00 Dotace MČ Praha 6- 2016-osobní asistence 

Městská část Praha 17  35 000,00 Dotace MČ Praha 17 - 2016-sociální služby 

Hlavní město Praha 16 000,00 Grant HMP-2016- aktivizační programy pro seniory 

  

Přehled přijatých provozních dotací: 

Zpracováno účetním softwarem OKbase One 3.10 2 

 
 

 

 

Zpracováno účetním softwarem OKbase One 3.10  
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6. Statistické údaje o klientech 
 

 

Průměrný počet hodin přímé péče za měsíc podle jednotlivých městských částí 
 

 

 
 
 
Reálný počet hodin přímé péče za rok 2016 v jednotlivých městských částech  
 

Městská část Počet klientů 
Počet hodin přímé 

péče za rok 

Praha 6 10 1.965 

Praha 17 - Řepy 5 1.474 

Praha - Zličín 5 195 

Ostatní městské části 15 5.793 

Celkem: 35 9.427 
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Klienti podle cílové skupiny 
 

               
 

 

 

 

 

 

 Klienti podle pohlaví 
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7. Výhled do budoucnosti 
 

Chceme dál pokračovat v poskytování sociálních služeb, což 
samozřejmě souvisí s celkovým vývojem poptávky osobní asistence. 
Potýkáme se s nedostatkem fundovaných pracovníků, vidíme jako 
důležité hovořit napříč společnosti o službě – osobní asistenci, jako dobré 
příležitosti pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují.  Snažíme se po 
celou dobu o vytvoření a udržení stabilního týmu pracovníků, práce je 
pak kvalitnější i klienti to dobře hodnotí. Snažíme se o individuální přístup 
u každého, kdo u nás o službu požádá. 
Děkuji všem, kteří se na službě osobní asistence v tomto roce podíleli a 
zároveň budou v dalším roce pokračovat. Díky všem zaměstnancům. 

 
 
 
 
V Praze, březen 2017                     OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. 
                             
 
 
 
 
 
 


