VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
MAGDALENIUM

Pomoc obětem domácího násilí

ÚVODNÍ SLOVO
Dovolte, abych Vás informovala o činnosti MAGDALENIUM, z.s. v roce 2018, o tom jak byl
tento rok pro nás náročný a o tom, jakých jsme dosáhli výsledků.
Co se nám v roce 2018 za pomoci všech donátorů podařilo:
- udržet provoz specializovaných azylových domů pro oběti domácího násilí
- poskytovat odbornou pomoc dětem, které byly domácímu násilí přítomné, či na nich bylo
násilí přímo pácháno
- Po a Pá poskytovat odbornou péči v Centru komplexní specifické pomoci pro rodiny
s oběťmi domácího násilí
- Út a Čt poskytovat odbornou pomoc v Poradně pro oběti domácího násilí
- poskytovat skupinové psychoterapie, které jsou v pomoci obětem velmi účinné a
založené na aktivním přístupu ze strany obětí

V průběhu roku jsme řešili případy domácího násilí, které byly složité, rizikové a zátěžové
nejen pro oběti, ale i pro personál. Personál musel být speciálně vyškolen a psychicky odolný
na zvládání akutních zátěžových situací.
V průběhu roku jsme měli opět velmi dobrou záchytnost nových případů a s tím
spojenou i záchytnost tzv.svědků domácího násilí tj.dětí. Sociální služba svým preventivním
přístupem zabraňovala vzniku a prohlubování obtíží plynoucích z domácího násilí. Významně
jsme snižovali nákladovost následných komplikací pramenících z dopadů domácího násilí (
šikana, záškoláctví, sebepoškozování dětí). Snažili jsme se o přerušení transgeneračního
přenosu DN a eliminaci rozvoje zdravotních dopadů u dětí a obětí. Tím jsme významně
přispívali k úspoře veřejných zdrojů.
V roce 2018 celkem v rámci všech programů:
Ošetřeno
Provedeno

166
93
8908
296

obětí
dětí
osobních kontaktů
tel. či emailových kontaktů

Speciálně rok 2018 byl úspěšný z pohledu konkrétní pomoci. Díky fyzickým osobám,
firmám, nadačním fondům … se podařila skloubit pomoc, která několika maminkám a
dětem zásadně pomohla v těžkých situacích a ovlivnila jejich další život.
Pro příklad uvádím:
- vybavení obývacího pokoje darováním nábytku od fyzické osoby
- zakoupení postelí do bytu, který klientka získala po absolvování pobytového
programu v našem zařízení. Postele se podařilo zakoupit za podpory Sociálního
nadačního fondu města Brna a JMK, aby měly děti na čem spát.
- Úžasné byly členky Inner Wheel Morava, z.s. , které dětem a maminkám opět
pomohly se zajištěním pomůcek do školy. Děti z našich zařízení mohly do školy
vyrazit s aktovkami, vybavenými penály, sešity, lahvemi na pití …Od Inner Wheel

-

-

-

-

Morava, z.s. jsme také dostali povlečení, nádobí a spoustu dalších užitečných věcí,
které dáváme maminkám jako věcnou podporu, když odcházejí z azylového domu.
Podařilo se zajistit zdarma brýle pro jedno z našich dětí z Očního studia p.Žejdla.
Podařilo se získat příspěvek na úhradu soudních výloh spojených s řešením
problematiky domácího násilí. Podařilo se získat příspěvek na částečné krytí nákladů
spojených s bydlením u vytipovaných klientek.
Děti ze školky nám pomohly zakoupit písek do pískoviště v azylovém domě, protože
navlékaly korálky, které následně zpeněžily a výtěžek nám darovaly.
Mary Kay, s.r.o. nám věnovala svůj čas a maminkám zprostředkovala Den matek.
Ukázala jim, jak o sebe pečovat a věnovala kosmetické přípravky.
Za podpory Nadačního fondu Velvet Smile, o.p.s. se podařil zakoupit kočárek pro
ročního chlapečka, jehož maminka pracuje, ale příjem ji nestačil, aby jej zakoupila ze
svého. Nadační fond také podpořil děvčátko, které dlouhodobě zažívá domácí násilí a
které si odpracovává jízdy na koních, kteří ji pomáhají vyrovnávat se s těžkou situací.
Firma Red Hat Czech s.r.o. pozvala naše děti a rodiče k zážitkovému Dni dětí do
centra Bruno. Děti se nemohly nabažit a vydržely v centru nezvykle dlouhou dobu
Firmy jako Red Hat Czech s.r.o., Setres, s.r.o., Montáže a opravy jeřábů, s.r.o., Mary
Kay, s.r.o., Worklife Agency s.r.o., Metal – Frut, spol. s r. o. nám pomohly svým
příspěvkem překonávat situace spojené s podfinancováním sociální služby.
Obdrželi jsme výtěžek ze sbírky Kik, který velmi pečlivě střežíme a postupně
vynakládáme tak, aby se zakoupilo nejpotřebnější vybavení do azylových domů.
Pomohla nám potravinová sbírka, které jsme se dobrovolně účastnili a díky vstřícnosti
občanů jsme pro naše klientky a děti vybrali 393 kg potravin a 20 kg drogérie.
Vánoční dárky pro děti se podařilo zajistit díky charitativní akci ,,Krabice od bot“ ,
IKEA Česká republika s.r.o. a díky členkám Inner Wheel Morava, z.s.

Cílem MAGDALENIUM, z.s. není splňovat jen základní povinnosti plynoucí ze zákona
o sociálních službách, ale udržet si status specializovaného zařízení pro oběti domácího
násilí s komplexní péčí.
Tento nelehký cíl můžeme zvládat pouze s pomocí Vás všech, za což vám patří naše
poděkování.
Bc.Hýbnerová L., vedení organizace a tým MAGDALENIUM, z.s.

MAGDALENIUM
Sídlo:
Telefon:
Konto:
IČO:
Mail:
Web stránky:

Bratislavská 31, 602 00 Brno
776 718 459 (Po – Pá od 7.00 – 19.00)
2026245339/0800 CS, Kounicova 4, 602 00 Brno
65351932
magdalenium2@centrum.cz
www.magdalenium.cz

Představenstvo Magdalenium:
Předsedkyně: Mgr.Brtníková Kristína
Místopředsedkyně: Vitásková Pavla
Výkonný tajemník: Pavlíčková Mirka
Vznik Magdalenium:
Magdalenium vzniklo v roce 1997 jako reakce na potřebu azylového zařízení pro klientky
terénních sociálních pracovníků a zdravotníků v oblasti prevence kriminality, drogových
závislostí a dermatovenerologických onemocnění.
Od roku 2001 poskytujeme komplexní pomoc obětem domácího násilí a dětem, které
byly násilí přítomny.

Aktivity, které jsme v roce 2018 realizovali:
Registrovaná služba
dle zákona 108/2006
Sb. financována
z veřejných zdrojů
Aktivity financované
z příspěvků našich
příznivců, firem a
nadačních fondů

Členství

Azylový dům – zařízení Helena
Azylový dům - Magdalenium
Péče o děti, které byli násilí přítomny formou:
dětská psycholožka, arteterapeutka, canisterapeutka
Aktivity pro děti azylových domů
Skupinové psychoterapie
Právní pomoc
Psychologické poradenství
Pohybová terapie a finanční gramotnost
Přednášková činnost
Spolupráce s médii
Šíření informačních materiálů (letáky, plakáty) např. v rámci
Mezinárodního dne proti násilí na ženách
Interdisciplinární tým města Brna – pracovní skupina proti domácímu
násilí
Asociace nestátních neziskových organizací

Specializované azylové domy
Provozní doba: Nepřetržitá, tel.: 776 718 459 (Po – Pá od 7.00 – 19.00)
Náklady celkem: 4 575 809,Strukturální fondy EU

3 856.188,00

Magistrát města Brna
Jihomoravský kraj
JMK – státní rozpočet
MAGDALENIUM
režie od klientek
Hospodářský výsledek

0,00
0,00
0,00
561688,00
- 157 933,00*

* Financování azylových domů se v roce 2018 dostalo v HV do -157.933,-Kč. V
mínusovém výsledku není plně zohledněna skutečnost, že mzdy zaměstnanců byly
podhodnoceny, jelikož se zmírnění finančního deficitu preventivně řešilo externisty
formou DPP, aby se ušetřilo na mzdových nákladech. Celkové náklady základní sociální
služby roku 2018 byly paradoxně o 92 133,-Kč nižší než náklady roku 2017.
Nezanedbatelný byl také rozdíl mezi mzdovými náklady, kdy v roce 2018 byly mzdové
náklady nižší o 155 708 než v roce 2017. Bohužel se ve finanční analýze ukazuje
podhodnocení služby způsobené fixací ceny za lůžko a nesplnění slibů veřejné správy k
dorovnání mzdových nákladů v sociálních službách.
Obecný cíl sociální služby
Pomocí registrované sociální služby a souvisejících činností, zajistit obětem domácího násilí
bezpečné azylové ubytování na neveřejné adrese, poskytnout prostředí vhodné k psychické
stabilizaci, k řešení sociálněprávních záležitostí, rozvoji sebevědomí a soběstačnosti.
Podpora obětí domácího násilí k návratu do běžného způsobu života bez násilí.
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ve sledovaném období
Množství
14 pokojů
62
67 %
1139
3366
22
28
0
0

Indikátor
37 lůžek
Ubytovaných (29 žen + 18 dívek + 15 chlapců)
Obložnost
Odborné intervence v trvání 30 – 60 min
Kontaktů
Zájemců odmítnuto z důvodu plné kapacity
Zájemců odmítnutých z důvodu jiné cílové skupiny
Zájemci odmítnuti z důvodu zdravotního stavu
Zájemce odmítnut z důvodu distanc - porušování pravidel soc.služby

MAGDALENIUM, z.s. se dlouhodobě zabývá problematikou domácího násilí.
Specializované azylové domy jsou již od roku 2001 důležitým článkem sociálních služeb.
Díky jednomu spektru klientely, na které se v projektech zaměřujeme, můžeme pomoci
obětem vyřešit jejich obtížnou situaci. Specializovanou a komplexní službu jsme vytvářeli na
základě zmapovaných potřeb zájemců a uživatelů služby.
Skutečnost, že v azylových domech MAGDALENIUM, z.s. se vyskytují pouze oběti
domácího násilí, umožňuje vytvářet svépomocné skupiny žen, které si navzájem poskytují
zkušenosti a podporu v řešení svého problému. Výhodou je také:
-

U klientely MAGDALENIUM, z.s. dochází k eliminování sekundární viktimizace,
z důvodu dlouholetých zkušeností. Klientelu v akutní fázi nepředáváme jiným
institucím.

-

Specializované azylové domy jsou klientele k dispozici 24 hod/den. Služba je schopna
okamžité intervence a individuální adaptace na potřeby daného případu.

-

Zaměstnanci MAGDALENIUM, z.s. od roku 2001 úzce spolupracují s klíčovými
organizacemi ČR, které se zaměřují na problematiku domácího násilí.

Pokojů k dispozici 9 z toho 1 nadstandardní byt s koupelnou a 1 bezbariérový byt s
koupelnou. Pokoje jsou vybaveny kuchyněmi, každý má svou ledničku.

Poradna pro oběti domácího násilí
Provozní doba: Út a Čt (od 8.00 – 20.00), tel.: 776 718 459
Náklady celkem: 529 205,Strukturální fondy EU

529 205,00

Magistrát města Brna
Jihomoravský kraj
JMK – státní rozpočet
MAGDALENIUM
režie od klientů
Hospodářský výsledek

0,00
0,00
0,00
0,00
0

K 1.8.2018 až 31.7.2021 se nám podařilo otevřít registrovanou sociální službu, která je
zařazena v tzv.dočasné síti, což znamená, že pokud neprokážeme potřebnost této služby,
nebudeme v roce 2021 zařazení do základní sítě a nebudeme moci žádat o finanční prostředky
v rámci dotačního řízení. Pokud se to stane, činnost této poradny bude muset být k 31.7.2021
ukončena.
Obecný cíl sociální služby
Pomoc obětem, svědkům domácího násilí, osobám ohrožených domácím násilím či osobám,
které se jim snaží pomoci.

Způsoby pomoci:
- Poskytnutí specifického odborného poradenství v oblasti domácí násilí v kontextu
práva, psychologie a sociálního zabezpečení
- Pomoc při naplňování osobních cílů oběti formou individuálního plánování

Psychologická péče byla zaměřena na nezbytnou akutní psychickou pomoc, stabilizaci a
psychologická vyšetření. Myslíme si, že zhruba 98% z obětí zachycených externí formou,
nemusí následně využít ubytování ve specializovaných domech pro oběti domácího násilí,
nezbytnou podmínkou ale je dlouhodobá péče, které se v ČR nedostává. Díky
psychologické péči se daří oběti udržet v normálním běžném fungování, pracovním poměru a
eliminovat zdravotní dopady domácího násilí.

Vyšetření obětí bylo zaměřeno na diagnostiku syndromu týrané ženy, posttraumatické
stresové poruchy, testu rodinného zázemí… Byly vystaveny písemné zprávy pro
zainteresované organizace jako jsou soudy, PČR, OSPODy.
Právní pomoc byla zaměřena na sepsání předběžných opatření, soudních návrhů, podání
trestních oznámení, zákazy přiblížení…..
Velmi významným faktorem bylo zastupování obětí u soudu.

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY v období 1.8.18- 31.12.18
Množství
42
407
212
64
66
0
0
0
0

Indikátor
Obětí
Psycholog - Odborné intervence v trvání 30 – 60 min
Soc.pracovník - Odborné intervence v trvání 30 – 60 min
Právník - Odborné intervence v trvání 30 – 60 min
Kontaktů
Zájemců odmítnuto z důvodu plné kapacity
Zájemců odmítnutých z důvodu jiné cílové skupiny
Zájemci odmítnuti z důvodu zdravotního stavu
Zájemce odmítnut z důvodu distanc - porušování pravidel soc.služby

PROJEKTOVÉ AKTIVITY
1) PSYCHOLOGICKÁ POMOC ve specializovaných azylových domech
Období leden až červenec 2018
Celkem díky všem finančním partnerům bylo za rok 2018 ošetřeno 16 obětí, poskytnuto 442
odborných intervencí v délce 30 minut.
Psychologická péče o oběti v azylových domech je nezbytná. Oběti se nacházejí v těžkých
krizových situacích a je nezbytné jim pomoci nastavit bezpečný prostor a psychickou
stabilitu.

Pomáhat jsme mohli díky:
RED HAT Czech, s.r.o.

10 000
1 500

INNER WHEEL MORAVA, z.s.

EU – Projekt Zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území
Jihomoravského kraje

99 000

2) POMOC DĚTEM SVĚDKŮM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Realizací tohoto projektu MAGDALENIUM, z.s. pokračovalo v odborné pomoci dětem
ohroženým domácím násilím.
Dětskou psycholožkou bylo ošetřeno 95 dětí, z toho se jednalo o 64 nových případů.
Spolu s dětmi se terapeutického sezení účastnilo 63 nenásilných osob, zákonných zástupců
nezl.
Poskytli jsme 737 odborných intervencí v trvání 30 minut, přičemž se nezl.děti
s nenásilným rodičem dostavily 368,5x.

V rámci své pracovní náplně dětská psycholožka poskytovala vstupní a podpůrné pohovory,
vyšetření, vyšetření pomoci scénotestu, písemné zprávy, rozvíjela spolupráci s OSPOD…

Kvalitativní posuny u nezl. dětí jsou zaznamenávány především v jejich psychické stabilizaci,
ochotě či neochotě jednání s druhým rodičem. Děti si vyhraňují své postoje, ale je zde
nezbytné bezpečné zázemí a reálná korekce terapeuta. Terapeut koriguje i negativní projevy –
např.ventilace agrese slovní i fyzické. Jedná se ovšem o velmi složité případy, jejichž řešení
vyžaduje dlouhodobější spolupráci.
Pomáhat dětem jsme mohli díky:
KCP – KOORDINAČNÍ
CENTRUM PREVENCE
NADACE AGROFERT

120 000
57 810

3) CENTRUM KOMPLEXNÍ A SPECIFICKÉ POMOCI
V srpnu 2017 se nám podařilo zahájit činnost centra, které je zaměřeno na komplexní a
specializovanou pomoc pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a jejich rodiny. Toto
centrum má zajištěn provoz až do 31.7.2020.

V Centru komplexní a specifické pomoci můžeme díky projektu bezplatně:
a) Poradit v problematice domácího násilí
b) Pomáhat obětem s nepříznivou ekonomickou situaci (včetně bytové otázky, pracovně
právních vztahů, individuálního finančního poradenství..)
c) Realizovat kurzy finanční a počítačové gramotnosti
d) Pomáhat obětem se vstupem a uplatněním se na trhu práce
e) Realizovat skupinové psychoterapie
f) Realizovat arteterapii a videotréning interakcí

Ukázky z arteterapie

Velmi významnou součástí posilování rodičovských kompetencí je arteterapeutická práce,
která se stává zdrojem pochopení nejen vlastních traumat, ale i problematiky domácího
násilí.

Právní poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím je důležitou součástí projektu a
umožňuje zpětnou stabilizaci klientů na úrovni trestní, rodinné, bytové, ekonomické…
Často jsou řešeny situace, kdy oběti vlivem domácího násilí přicházejí o pracovní poměr. Je
to např.z důvodu obtěžování násilného partnera před či na pracovišti, snižování kompetencí
oběti vlivem její izolace, neumožnění oběti se zapojit do pracovního poměru z důvodu péče o
děti, zdravotními dopady na oběť (psychiatrická péče) či opakovanou pracovní neschopností
z důvodu fyzického násilí.

V Centru komplexní specifické pomoci můžeme pomáhat díky:
EU Operační projekt
zaměstnanost

1 063 689,98

V roce 2018 v Centru komplexní a specifické pomoci:
Ošetřeno

133

obětí

Provedeno

6758 osobních kontaktů v délce 30 min

4) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE SPECIALIZOVANÝCH AZYLOVÝCH
DOMECH
V roce 2018 jsme díky finančnímu partnerovi mohli:
- distribuovat krizovou pomoc nejvíce ohroženým dětem a maminkám (šampóny, pleny,
kartáčky, mýdla…)
- nakoupit materiál pro volnočasové aktivity + vstupné
- realizovat pohybovou terapii v azylových domech
- podporovat pejska v canisterapii – krmící granule
Děti jsme v průběhu roku brali do ZOO, Wikylandu, kina, solné jeskyně a Líšeňáčku.
V azylovém domě jsme pak z finanční podpory realizovali výtvarné aktivity, Mikuláše…
A to vše díky:
MONTÁŽE A OPRAVY JEŘÁBŮ s.r.o.
Mikuláš u našich dětí 

Akce v Brunu

Písek pro děti azylového domu

DALŠÍ AKTIVITY
1) INNER WHEEL MORAVA, z.s.

Dofinancování bezpečnostních
mříží z důvodu
zvýšení bezpečnosti provozu.

Školní pomůcky a bačkůrky
pro děti.
Velmi pěkné a potřebné ložní povlečení,
vybavení do kuchyně v podobě nádobí.

Krásné vánoční dárky,
které dětem a maminkám
udělaly radost.

2) VELVET SMILE, o.p.s.
Děkujeme za Vaši přízeň a pomoc, která již trvá několik let.
Velmi důležitou pomocí roku 2018 byla podpora dítěte, které bylo přítomno domácímu násilí
a které se snaží se situací vyrovnat tím, že pomáhá v péči o koně a za odměnu se může svést.
Toto dítě toužilo po možnosti začít trénovat, ale z finančních důvodů si nemohlo dovolit.
Děkujeme, že jste uhradili jízdy a navíc jste zakoupili i jezdecké vybavení. Věříme, že dítě na
tuto pomoc nezapomene a již to vrací svojí vytrvalostí a pílí, s jakou jde za svým cílem být
šťastné v sedle koně.
Děkujeme i za pozvání našich dětí na dětské divadelní představení, zakoupení kočárku a za
dárky pod vánoční stromeček.

Dárky pod vánočním stromečkem a
úsměvy našich dětí také vykouzlili

VELVET SMILE, o.p.s.
INNER WHEEL MORAVA, z.s.
Charitativní sbírka,,KRABICE OD BOT“
IKEA Česká republika s.r.o.
NATÁLIE
METAL-FRUT, spol.s r.o.

3) Mary Kay „Den matek v azylových domech“

Na Den Matek 13.5.2018 nás v azylovém domě navštívily kosmetické poradkyně z firmy
Mary Kay, které maminkám dopoledne zpříjemnily ukázkou přípravků péče o ruce a obličej.
Maminky se naučily pleť správně vyčistit, hydratovat a následně lehce nalíčit tak, aby vynikla
jejich přirozená krása. Po celou dobu maminkám radily a vše ukazovaly kosmetické
poradkyně, maminky i větší slečny se s nimi mohly poradit o nejnovějších trendech
v dekorativní kosmetice. Na závěr ještě maminky dostaly od firmy Mary Kay dárky v podobě
kosmetiky, kterou by si jinak z finančních důvodů dovolit nemohly, děti dostaly pexeso a
omalovánky s patronem Mary Kay, tučňákem Mikim.
Děkujeme za příjemně strávené
dopoledne,
moc jsme si to užily!

4) POTRAVINOVÁ SBÍRKA

10.11.2018 se MAGDALENIUM, z.s. po třetí zúčastnilo Národní potravinové sbírky.
Děkujeme

všem lidem, kteří si přišli nakoupit a ze svého nákupu darovali potraviny či drogérii pro
maminky a děti našich azylových domů. Děkujeme i všem dobrovolníkům, pracovníkům
obchodního řetězce, organizátorům sbírky a všem obětavým lidem.

Tento den jsme sesbírali 393 kg potravin a 20 kg plen, pracích prostředků a potřebné
drogérie.
Z potravin se nejčastěji jednalo o těstoviny, rýži, mouku, luštěniny, olej, ale i sladkosti pro
děti, dětské výživy nebo med.

FINANČNÍ ČÁST
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouh..hmotný majetek celkem
1.Pozemky
3.Stavby
4.Samost.movité věci a soubory
7.Drobný dlouh.hmotný majetek
IV. Oprávky k dlouh.majetku celkem
6.Oprávky ke stavbám
7.Oprávky k samost.movitým věcem a souborům
movitých věcí
10.Oprávky k drobnému DHM
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
7.Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
1.Odběratelé
4.Poskytnuté provozní zálohy
18.Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý fin.majetek celkem
1.Pokladna
3.Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
1.Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1.Vlastní jmění
2.Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
1.Účet výsledku hospodaření
2.Výsledek hospodaření ve schval.řízení
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem

Stav k
prvnímu dni účet.
Období
13806
16307
395
15327
408
177
-2501
-1916
-408

Stav k
poslednímu dni
účet. Období
13500
16307
395
15327
408
177
-2807
-2222
-408

-177
3276
223
197
478

-177
3434
197
197
154

50
428
2559
95
2464
16
16
17082

55
94
3061
130
2931
22
22
16934

Stav k
prvnímu dni účet.
Období
15240
13367
13053
314
1873
7

Stav k
poslednímu dni
účet. Období
14951
13221
12768
453
1730

1866
1842
1837

1873
1983
1982

1.Dodavatelé
3.Přijaté zálohy
5.Zaměstnanci
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdrav.pojištění
8.Daň z příjmu
9.Ostatní přímé daně
13.Závazky ve vztahu k rozpočtu OÚSC
17.Jiné závazky
PASIVA CELKEM

123
1236
272
135

70

36

34

3
17082

3
16934

240
122

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2018 ( v celých tisících Kč)
Činnost

Název položky
hlavní
1
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
1.Spotřeba materiálu,energie a ost.nesklad.dodávek
3. Opravy a udržování
4. Náklady na cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
12.Zákonné sociální náklady
IV.Daně a poplatky celkem
15.Daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
16.Ostatní pokuty a penále
22. Jiné ostatní náklady
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
23.Odpisy dlouhodobého majetku
NÁKLADY CELKEM
B.I. Provozní dotace
1. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky
3. Přijaté příspěvky (dary)
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV. Ostatní výnosy
7. Výnosové úroky
9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

1609
546
32

1031
4744
3675
1069
2
2
58
58
306
306
6719
1713
1713
135
135
4443
285
285
6576
-143
-143

hospodářská
2

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2018
Informace o účetní jednotce:
Obchodní jméno: MAGDALENIUM, z.s.
Sídlo: Brno, Bratislavská 215/31, PSČ 602 00
Právní forma: spolek – právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl L, vložka 6175. Datum zápisu 1.1.2014.
Předmět činnosti: sociální služba-Azylové domy dle zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, Rozhodnutí o registraci č.jed. JMK 98997/2007 a č.jed. JMK 102652/2011
Statutární zástupce: Mgr. Kristína Brtníková
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování:
Účetnictví je vedeno podle platných právním norem a vnitřních směrnic a účetní záznamy
jsou uschovány v sídle organizace.
Účetní jednotka vlastní Azylový dům MAGDALENIUM v pořizovací ceně 15.327.043,03
Kč, zařazený zařazený do užívání 1.9.2011 a s ním související soubor hmotného majetku
v pořizovací ceně 407.608,76 Kč, plus pozemek v pořizovací ceně 395.000,- Kč.
Nemá žádný nehmotný investiční majetek, nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti.
Účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení veřejného
zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Závazky vyplývající z mezd 12/2018 byly uhrazeny v lednu 2019.
Účetní jednotka nemá splatné závazky po lhůtě splatnosti, ani finanční a jiné závazky, které
nejsou obsaženy v rozvaze.
Účetní jednotka sama neposkytla v účetním období žádné půjčky, úvěry, záruky a ostatní
plnění.
Účtuje pouze v české měně.
Výsledek hospodaření za účetní období skončil ztrátou ve výši – 142.694,57 Kč.
Počet zaměstnanců:
Účetní jednotka v průběhu roku zaměstnávala průměrně 12 pracovnic.
Žádný ze zaměstnanců nebyl členem statutárních, kontrolních a jiných orgánů.
Osobní náklady podle výkazu zisku a ztráty:
celkem: 4.744.250,- Kč, z toho podle položky A.III.10 mzdové náklady 3.675.169,- Kč a
podle A.III.11 zákonné sociální pojištění 1.069.081,- Kč, dále zákonné sociální náklady ve
výši 0,- Kč.
Statutárním, kontrolním a jiným orgánům určeným statutem nejsou vypláceny žádné odměny,
nepřísluší jim žádné funkční požitky a nebyly jim poskytnuty žádné zálohy a úvěry.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát.
Poskytnuté dotace na provozní účely s uvedením výše dotací a jejich zdrojů:
provozní dotace ze Statutárního města Brna ve výši 120.000 Kč
provozní dotace od MPSV ČR – odbor realizace projektů ESF – projekt Podpora
sociálního začleňování rodin s oběťmi domácího násilí. Režim financování projektu:
ex-ante. V roce 2018 předpokládaná výše čerpání 1.063.689,98 Kč (realizace projektu
1.8.2017 do 31.7.2020) – na účtu 346 zůstala k 31.12.2018 částka 852.971,36 Kč

provozní dotace od MPSV ČR – projekt Podpora sociálních služeb v Magdaleniu. Režim
financování projektu: ex-ante. V roce 2018 předpokládaná výše čerpání 529.204,70
Kč (realizace projektu 1.8.2018 do 31.7.2021) – na účtu 346 zůstala k 31.12.2018
částka 627.590,80 Kč
Přehled o přijatých darech a plátcích:
dary jsou od roku 2014 v organizaci osvobozeny od daně z příjmů podle § 19b, odst. 2b
zákona č. 586/1992 Sb. a účtovány dle směrnice spolku. Nevyužité dary jsou převedeny na
účet 911.
Dary v roce 2018 jsou rovněž osvobozeny dle § 19b, odst. 2b od daně z příjmů a jsou rovnou
účtovány ve prospěch účtu 911 a do výnosů jsou účtovány až při jejich použití. Využití darů
je časově neomezené.
V roce 2018 byly použity tyto dary poskytnuté roku 2016:
 Montáže a opravy jeřábů, s.r.o. 650,- Kč
 pan M. Kovář 692,- Kč
V roce 2018 byly použity tyto dary poskytnuté roku 2017:
 Nadační fond RC Brno 15.500,- Kč
 SETRES, s.r.o. 10.000,- Kč
V roce 2018 byly použity následující dary, které byly poskytnuty téhož roku:
-

Inner Wheel Morava, z. s. 8.000,- Kč
paní Š. Suková 3.657,- Kč
Red Hat Czech s.r.o. 10.000,- Kč
Nadace AGROFERT 57.810,- Kč
MARY KAY s.r.o. 13.172,- Kč
KIK a NON-food, spol. s r.o. 15.578,- Kč

Výsledek hospodaření z předcházejících účetních období na účtu nerozděleného zisku
minulých let je nyní 1.872.951,16 Kč. Z těchto prostředků jsou financovány vratky přijatých
zúčtovaných záloh.
V Brně dne 31.3.2019
Mgr. Kristína Brtníková
Statutární zástupce

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ

PŘEDEVŠÍM VĚRNÉ BAXINCE,
KTERÁ NÁS OPUSTILA 21.9.2018
PO VÍCE NEŽ 10 LETECH
DOBROVOLNÉ PRÁCE S DĚTMI

Mnoha drobným dárcům oblečení, hraček, knih, dárků pro děti i maminky
Finančním dárcům:
Red Hat Czech s.r.o.
Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.
Nadační fond J&T
Velvet Smile, o.p.s.
Inner Wheel Morava, z.s.
Rotary Club Brno
METAL-FRUT, spol.s r.o.
Worklife Agency s.r.o.
p.Stransky
Mgr.Mazel
SETRES, s.r.o.
Ikea Česká republika s.r.o.

p.Ficková
Mgr.Hložková
Špaček
Suková Š.
Mary Kay, s.r.o.
Griftart, spol.s r.o.
Nadace Agrofert
Apprise Software s.r.o.
p.Kovář
KiK textil a Non-Food,spol.s r.o.
Sociální nadační fond města Brna a JMK

Dobrovolným pracovníkům
Paní Slámová Mirka
.
Spolupracujícím organizacím a jejím členům:
Diecézní charita Brno
Persefona
Intervenčním centrům ČR
Policii ČR
Policejní skupině proti DN města Brna
OSPOD
Odbor sociální péče MMB
Koordinační centrum prevence
Úřad práce Brno
Oddělení spolupráce a rozvoje neziskových organizací
Jihomoravskému kraji

Všem příznivcům činnosti MAGDALENIUM, z.s., kteří nám věří a věnují
nám svou přízeň

