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O PONTE 

Kdo jsme ? 
PONTE D22, z.ú. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2001, opětovně 

zahájila svou činnost po delší pauze v roce 2009, do poloviny roku 2014 fungovala 
pod původním názvem Občanské sdružení DOLLY. 

  
Účel, předmět činnosti  

1. Ústav vzniká za účelem provozování společensky prospěšných činností. 

2. Posláním ústavu je umožnit lidem, kteří nemají stejné podmínky jako většinová 

společnost, seberealizaci a důstojný život. 

3. Za účelem naplnění poslání realizuje ústav pro širokou veřejnost tyto 

společensky prospěšné činnosti: 

a) zřízení a provozování sociálních služeb pro lidi s postižením, chronickým 

onemocněním, seniory, děti a mládež 

b) činnosti vedoucí k sociální integraci, k prosazování rovných příležitostí pro 

všechny, k zaměstnávání lidí s postižením nebo lidí obtížně 

zaměstnavatelných 

c) osvětové, vzdělávací, poradenské činnosti 

d) vydávání vzdělávacích, metodických a informačních materiálů 

e) materiální pomoc a krizová intervence lidem v tíživé životní situaci 

f) provozování komunitního centra s aktivitami pro širokou veřejnost 

g) pořádání kulturních, společenských, rekreačních akcí pro lidi 

s postižením, seniory, děti a mládež 

Služby jdou za klientem, posilují rodinu, komunitu 
Zaměřujeme se na posílení vlastních kompetencí klientů, rozvoj nebo udržení jejich 

schopností, respektujeme individualitu, osobnost, specifické potřeby rodiny. 
Chceme přispívat k pocitu sounáležitosti komunity. 
 

Kvalita služeb a profesionalita 
Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb dodržujeme Standardy kvality 

sociálních služeb. Jsme stále se rozvíjející, otevřená organizace. Dbáme na trvalý růst 
odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a dodržování etických pravidel vůči 
klientům i sobě navzájem. 

 
Hodnoty PONTE D22 

Naše služby vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni, kteří jsou ochotni 
nám pomoci nebo přispět. Jimi sdílené hodnoty, na kterých se společně shodli, jsou 
následující:  

Důvěra  
Důvěru budujeme každý den, zejména tím, že nabízíme pravdivé, dostupné a 

srozumitelné informace o našich službách, dostáváme svým závazkům, plníme 
vzájemné dohody.  
Důstojnost  
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Důstojnost pro nás znamená především respekt a úcta k člověku obecně – k 
uživatelům, zaměstnancům, dobrovolníkům, veřejnosti.  

Odpovědnost  
Snažíme se přistupovat k práci odpovědně a s vědomím, že to jak pracujeme, působí 

nejen na uživatele, zaměstnance, ale i na naši pověst v blízkém okolí, oboru. Sdílení 
zkušeností přináší prospěch dalším lidem.  
Kvalita  

Snažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Je stále co zlepšovat, proto se 
neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky, necháváme se 

inspirovat.  
Hospodárnost  
Uvědomujeme si hodnotu práce své i ostatních. Vážíme si času, který kdokoliv věnuje 

někomu druhému. Snažíme se účelně vynakládat prostředky – finance, čas….  
Začlenění do společnosti  

Život s postižením nebo stáří nejsou důvody pro to být sám a vzdát se radostí života. 
Podporujeme uživatele v tom, aby se nevzdávali svých sociálních vazeb, plánů, 
koníčků…  

 
Organizační struktura 2021: 

Zakladatelka, ředitelka:  Romana Hájková 
Správní rada - Ing. Ivana Vaníčková –předsedkyně do 5/2021 
                      Magda Najbrtová – předsedkyně od 6/2021 

                      Katarína Hrušková – členka 
                      Bc. Tereza Hájková – členka              Revizor:  Veronika Michalů           

 
Pracovní tým : 

ředitelka  – Romana Hájková 
vedoucí prac. v soc.službách, metodička – Mgr. Ladislava Juříčková 
sociální pracovnice, poradenství – Mgr. Adéla Zabilanská 

koordinátorka KC, admin.pracovnice  –  Aneta Tylšová 
pracovníci v přímé péči  -    Lenka Nosková 

                                       Alena Kovárnová 
                                       Miroslava Žaloudková 
                                       Lucie Kováčová 

                                       Lydie Nefová 
                                        

účetní – Petr Šibrava, mzdová účetní – Ing. Alena Šťastná 
lektoři kurzů, klubů 
 

Vzdělávání, prezentace veřejnosti: 
 akreditované kurzy pro prac.v soc.službách, semináře, workshopy pro vedoucí    

 pracovníky, interní vzdělávání  
 celostátní konference Stáří spojuje   
 prezentace v Katalogu soc.služeb Prahy 22 

 www.praha22.cz 
 Uhříněveský Zpravodaj 
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Zpráva o činnosti  
 

Poskytované služby, aktivity: 
        
 

 

       A ) Sociální služby a služby pro rodinu 
 
 
     ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

V roce 2021 jsme měli dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. registrovány 

odlehčovací služby.  
           

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit lidem z hlavního města Prahy, kteří 
pečují o své blízké, zasloužený odpočinek, regeneraci sil a seberealizaci s tím, že za ně na 
určenou dobu převezmou péči profesionálně vyškolení pracovníci.   

Cílovou skupinou našich služeb jsou lidé pečující o seniory a o dospělé osoby s 
postižením či chronickým onemocněním žijící na území hlavního města Prahy a osoby s 
kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením  

věk: mladí dospělí, dospělí, mladší i starší senioři (19 – 80 a více).   
 

Principy poskytovaných služeb   

 dodržování práv uživatelů (usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služby 

mohou svá práva naplňovat)  

 respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb (služba vytváří podmínky 

pro uživatele tak, aby byl zachován jejich pocit důstojnosti a při rozhodování jim byl 

jasný důsledek jejich rozhodnutí) 

 zaměření na celek (na situaci uživatele je pohlíženo v širších souvislostech)   

 flexibilita (pružná přizpůsobivost aktuálním potřebám uživatelů)  

 pojmenovávání individuálních potřeb každého konkrétního uživatele (přizpůsobení 

individuálního plánu jeho potřebám, ne potřebám organizace) 

 vytváření podmínek pro uplatnění vlastní vůle uživatelů (a to již od procesu jednání 

s potenciálním uživatelem, přes definování jeho individuálních cílů a tvorbu 

individuálního plánu až k jeho revizi)  

 důstojnost, empatie (vcítění do pocitů a situace uživatele služby)  

 mlčenlivost (se svěřenými informacemi zacházíme jako s důvěrnými)  

 podpora a pomoc namísto péče (podpora a posilování uživatelovy soběstačnosti 

místo pouhého „starání“ se o něj)  

 každá osoba je rovnocenným partnerem profesního týmu (vzájemná spolupráce)  

 podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování   

 snaha o omezování předsudků a negativního hodnocení uživatelů, a to nejen v 

obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec   

 spolupráce s odborníky, lékaři, terapeuty, úřady, neziskovou i podnikatelskou sférou  

 podpora smysluplných vztahů v rodině uživatele a jeho okolí 
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V roce 2021 i přes pokračující pandemii došlo k podstatnému navýšení počtu hodin přímé 
péče i počtu klientů, což svědčí o stále vzrůstajícím zájmu o tyto služby. Služby jsme 
poskytovali opět bez přerušení po celý rok, za přísných hygienických podmínek a v souladu 
se všemi nařízeními. 
Terénní pracovníci vše zvládali ve ztížených podmínkách profesionálně, s vědomím 
potřebnosti služeb a ochrany našich klientů. 
Lidé z Prahy 22 a okolí o službě ví, více si uvědomují, že není možné se o své blízké starat 
bez pomoci odborníků, pokud chtějí žít svůj život, mít své zájmy, příp. chodit do práce. O 
našich službách se však dozvídají také lidé z jiných částí Prahy, většinou na doporučení od 
svých známých nebo přes informační portály, na kterých se prezentujeme. 
Poradenství je zaměřené nejen na druhy soc.služeb, poskytování kontaktů na navazující 
služby, ale i na sociální dávky, domácí zdravotní péči apod.  
Klienti převážně z finančních důvodů využijí službu až v krizových situacích nebo při 

velkém zhoršení zdravotního stavu a také v menším rozsahu, než by pro ně bylo 
vhodné. Co nás naopak těší je, že od zapojených rodin se nám dostává opakované 

ocenění naší práce, jsme pro ně oporou při vyčerpávající péči, oceňují naši snahu 
pomoci při řešení náročných situací, naši spolehlivost a zájem o jejich potřeby. 

 
Vyhodnocení služby na základě dotazníkového šetření u klientů: 

 oceňují odbornost, profesionalitu, ochotu, vstřícnost, všestrannou pomoc, osobní 
přístup 

 služby jsou pro ně cenově přijatelné 
 o službách se dozvěděli od ÚMČ, na doporučení známých, z webu 
 zaměstnance přímé péče i zázemí hodnotí jako vstřícné, profesionální, odpovědné, 

přátelské 

 ocenili by i víkendové a večerní služby, asistenci při rekreaci, rozšíření o denní 
stacionář, popř.pobytové odl.služby 

 vnímají malou propagaci služby 
 
   
Statistika :             3713 hodin přímé péče v domácnostech klientů 
                             32 klientů 
                            16 hodin fakultativních služeb 

  

HLÍDÁNÍ DĚTÍ, DOPROVODY  
Poskytujeme službu hlídání dětí v domácím prostředí na základě živnostenského 

oprávnění, přednostně na Praze 22, 10, 4.  
Služba je zajišťována v pondělí až pátek, v časech dle požadavků klientů a možností 
poskytovatele, o víkendech pouze v naléhavých případech.  

Službu zajišťují naše zaměstnankyně - pečovatelky, zdravotní sestry, absolventky 
příslušných kurzů, ženy s praxí. 

Součástí péče může být po domluvě i doučování, výuka cizího jazyka, doprovody na 
kroužky apod. 
Garantujeme osobní přístup, důraz na flexibilitu a profesionalitu, respektujeme 

požadavky rodiny.  
 

B) Komunitní centrum: 
KC funguje jako zázemí pro sociální služby a dále zajišťuje aktivity pro širokou 

veřejnost po celý týden. 
Dle možností a v souladu s nařízeními vlády ohledně pandemické situace probíhaly 

aktivity pro dospělé i děti.  
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1. KLUBY A KURZY – ( probíhaly v souladu s nařízeními vlády ) 

 
PRAVIDELNÉ 
AKTIVITY 2021 

DOPOLEDNE ODPOLEDNE 

PO   

ÚT  19 – 20 zdravotní cvičení 

ST 9-12  Hudební škola Yamaha  

         Robátka, První krůčky 

15-17 Hudební škola Yamaha  

          První krůčky 
          Rytmické krůčky 
 

20 – 21 jóga  

ČT 10 - 12  

herna pro nejmenší děti  

15 -16 angličtina pro děti 

19 – 20 cvičení pro zdraví 
20 – 21 cvičení  

PÁ homeopatická poradna 
 

 

 
 

2. TURISTICKO-POZNÁVACÍ AKTIVITY 
Nabízíme pomoc při organizaci těchto aktivit: cestovatelské besedy, 

turistické vycházky v rámci zdravého životního stylu, vycházky za účelem poznání 

(výstavy, památky v okolí, příroda, zdolávání přírodních překážek), pořádání her a 
soutěží v přírodě - pro všechny věkové kategorie. 
 

3. ZÁJMOVÉ AKTIVITY A KONÍČKY 
Nabízíme prostor pro Vaše další aktivity.  
V prostorách KC je možné realizovat různorodé volnočasové činnosti – besedy, 
 ( k dispozici je i projekční technika ),turnaje, tvořivé dílničky apod. 
 

4. AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V prázdninových termínech (jaro, léto) probíhají příměstské tábory, ve školním roce 
zájmové kurzy, pro nejmenší je otevřena hernička.  

 

5. PRONÁJEM PROSTOR PRO SOUKROMÉ I FIREMNÍ ÚČELY 
Rodinné a firemní oslavy, školení, kurzy, mikulášské, vánoční besídky apod. - předsíň, 
1 velká místnost 60 m2, toalety, vybavená kuchyňka, projekční technika.  

Maximální kapacita cca 30 osob.  
 

Kontaktní osoba v případě zájmu o pronájem KC :  
A.Tylšová, koordinator@ponte-zu.cz, 724 568 885 

 
 
Statistika KC:  V době, kdy mohlo být KC v provozu, byla podobná týdenní 

návštěvnost pravidelných kurzů a klubů jako v roce předchozím – tedy cca 130 
dospělých a dětí. Protože vlastníkem plánovaná rekonstrukce KC stále neprobíhá, 

máme k dispozici pouze jednu velkou místnost pro veškeré aktivity, snažíme se tedy o 
její plné vytížení. 
 

 

 

mailto:koordinator@ponte-zu.cz
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Hospodaření v roce 2021 

Zdroje financování 2021 

 
Děkujeme za pomoc a podporu, finanční i věcné dary, za ochotu pomáhat…..  

  

 

 Veřejné zdroje 

                                

 

 dotace  MPSV  1 296 000,- Kč 

 granty MHMP  592 000,- Kč                                                                                    

 dotace Covid MPSV  187 026,-Kč 

Obce 

                                                              

Městská část Praha 22        pronájem prostor za 1,-Kč /rok  
                                             25 000,- ( aktivity KC )  

 
 
Dárci 

Cummins Czech Republic, s.r.o.  
Dr.Müller Pharma – dárkové vánoční balíčky  

 
Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni. 

Zaujala Vás činnost naší organizace a rádi byste ji podpořili? 

Uvítáme nejenom finanční pomoc na provoz komunitního centra a sociálních služeb, 
ale i pomoc ve formě služeb dobrovolné práce (např. lektorování kurzů a dalších 

aktivit), darování materiálů pro ruční práce, vstupenky na různé aktivity pro 
příměstský tábor apod. 

Všem dárcům vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Číslo účtu, na který je možné zasílat finanční prostředky: 2082531399/0800 

Kontaktní osoba pro dárce: Romana Hájková - ředitelka, tel.: 723 568 851, e-mail: 

reditelka@ponte-zu.cz. 

 

 

mailto:reditelka@ponte-zu.cz
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BILANCE ROKU 2021 v celých tisících Kč BILANCE ROKU 2021 v celých tisících Kč 

 

Označení AKTIVA 
číslo 

řádku 

stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 23 8 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 10 10 

A.I.4. 
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

018 5 10 10 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 223 234 

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 022 13 97 97 

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 16 128 137 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -212 -236 

A.IV.4. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
078 32 -10 -10 

A.IV.7. 
Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům hmotných 

movitých věcí 

082 35 -74 -89 

A.IV.10. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

088 38 -128 -137 

B Krátkodobý majetek celkem 41 1 225 1 154 

B.II. Pohledávky celkem 71 70 75 

B.II.1. Odběratelé 311 52 37 53 

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 314 55 21 22 

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci 335 57 12 0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 133 1 061 

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 211 72 26 12 

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 212 74 1 107 1 049 

B.IV. Jiná aktiva celkem 84 22 18 

B.IV.1. Náklady příštích období 381 81 22 18 

 Aktiva celkem 85 1 248 1 162 

Označení PASIVA 
číslo 
řádku 

stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

stav k poslednímu 

dni účetního 

období 

A Vlastní zdroje celkem 86 687 798 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 94 687 798 

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 963 91 X 111 

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení 931 92 59 X 

A.II.3. 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

932 93 628 687 

B Cizí zdroje celkem 95 561 364 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 129 377 172 

B.III.1. Dodavatelé 321 106 1 0 

B.III.3. Přijaté zálohy 324 108 1 4 

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 111 83 104 

B.III.7. 
Závazky k institucím soc. zabezpečení 

a veřejného zdrav. pojištění 
336 112 36 46 

B.III.13

. 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů 

územ. samospr. celků 
348 118 238 0 

B.III.22
. 

Dohadné účty pasivní 389 127 18 18 

B.IV. Jiná pasiva celkem 133 184 192 

B.IV.2. Výnosy příštích období 384 131 184 192 

 Pasiva celkem 134 1 248 1 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 



 

 

9 

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ROKU 2021 ( v tisících Kč) 
 
NÁKLADY: 
 
1. spotřeba materiálu            123      5,08 % 
2. spotřeba energií               68      2,81 % 
3. opravy a udržování              20      0,83 % 
4. ostatní služby               80      3,30 % 
5. mzdové náklady          1 586    65,48 % 
6. zákonné sociální pojištění           468    19,32 % 
7. ostatní sociální pojištění               6      0,25 % 
8. zákonné sociální náklady               9      0,37 % 
9. ostatní sociální náklady             22      0,91 % 
10. ostatní náklady               24      0,99 % 
11. odpisy dlouhodobého majetku            16      0,66 % 

 
NÁKLADY CELKEM        2 422 100,00 % 
 
 
 
 
 

1
2 3 4

5

6

7

8 9 10 11
Nákladový graf:
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VÝNOSY: 
 
1. tržby za vlastní služby z hlavní činnosti               419    16,54 % 
2. tržby za služby z hospodářské činnosti           11      0,43 % 
3. přijaté nefinanční dary                3      0,12 % 
4. provozní příspěvek z MPSV ČR       1 296    51,17 % 
5. dotace od MPSV v programu COVID-19         187      7,38 % 
6. provozní příspěvek z MHMP            592    23,37 % 
7. provozní příspěvek od MČ Praha 22            25      0,99 % 
  

VÝNOSY CELKEM        2 533 100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7Výnosový graf:

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE 31.12.2021 v celých tisících Kč 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE 31.12.2021 v celých tisících Kč 

Označení TEXT 
Číslo 

řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

A.I. 
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 

2 291  291 

A.I.1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovaných dodávek 
3 191  191 

A.I.3. Opravy a udržování 5 20  20 

A.I.6. Ostatní služby 8 80  80 

A.III. Osobní náklady 13 2 091  2 091 

A.III.10. Mzdové náklady 14 1 586  1 586 

A.III.11. Zákonné sociální pojištění 15 468  468 

A.III.12. Ostatní sociální pojištění 16 6  6 

A.III.13. Zákonné sociální náklady 17 9  9 

A.III.14. Ostatní sociální náklady 18 22  22 

A.V. Ostatní náklady 21 24  24 

A.V.17. Odpis nedobytné pohledávky 23 2  2 

A.V.22. Jiné ostatní náklady 28 22  22 

A.VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opravných položek 

29 16  16 

A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 16  16 

 Náklady celkem 39 2 422  2 422 

B. Výnosy 40    

B.I. Provozní dotace 41 2 100  2 100 

B.I.1. Provozní dotace 42 2 100  2 100 

B.II. Přijaté příspěvky 43 3  3 

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 45 3  3 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 419 11 430 

 Výnosy celkem 61 2 522 11 2 533 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 100 11 111 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 100 11 111 
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