VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
MAGDALENIUM

Pomoc obětem domácího násilí

ÚVODNÍ SLOVO
Dovolte, abych Vás informovala o činnosti MAGDALENIUM, z.s. v roce 2017, o tom jak byl
tento rok pro nás náročný a o tom, jakých jsme dosáhli výsledků.
Co se nám v roce 2017 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
- V srpnu 2017 se nám podařilo otevřít Centrum komplexní specifické pomoci pro
rodiny s oběťmi 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 musí být speciálně vyškolen a psychicky odolný na zvládání akutních zátěžových
situací. V pobytovém programu u obětí může dojít k projevení psychických obtíží v důsledku
domácího násilí. Zde pak musíme akutně volat naši odbornou psychologickou pracovnici a
pod jejím vedením situaci řešit. Psycholog je ve specializovaných domech nezbytný pro
kontinuální náhled na psychický vývoj u obětí. Poskytuje nám odbornou radu a vedení jak
máme přistupovat k oběti, u které zaznamená např. manifestující se agresi, sklon
k eventuálnímu suicidu, posttraumatickou stresovou poruchu, syndrom týrané ženy a
manifestující se další obtíže…. vzniklé z prodělané zátěžové situace.
V průběhu roku jsme měli 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 snižovala nákladovost následných komplikací
pramenících z dopadů domácího násilí (ikana, záškoláctví, sebepoškozování dětí).
Snažili jsme se o přerušení transgeneračního přenosu domácího násilí a eliminaci rozvoje
zdravotních dopadů u dětí a obětí. Tímto přístupem jsme významně přispívali k úspoře
veřejných zdrojů.
Velmi dobré zpětné vazby jsme zaznamenávali především ze strany OSPOD, se kterými
spolupracujeme na případech nezl.dětí, které dočasně s obětí byly umístěny
v specializovaných azylových domech, které provozujeme. Další pozitivní ohlasy jsme
sledovali od soudů, PČR, samotných obětí i dětí.
Výlučnost naší služby spatřujeme v tom, že v ČR je pouze velmi málo specializovaných
azylových domů, které se zabývají pouze problematikou domácího násilí s jednotnou cílovou

skupinou a s komplexním spektrem služeb, které jsou nezbytné, pokud se má dosáhnout
posunu v jednotlivých případech.

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 Lenka, vedení organizace a tým MAGDALENIUM z.s.
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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 2017 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 a pomoc experta z praxe
Pohybová terapie a finanční gramotnost
Zkvalitnění prostředí azylových domů
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

Náklady celkem: 4 667 942,Strukturální fondy EU

Magistrát města Brna
Jihomoravský kraj
JMK – státní rozpočet
MAGDALENIUM
režie od klientek
Dofinancování deficitu z veřejných
zdrojů díky našim příznivcům,
projektovým aktivitám,
dotovanému pracovnímu místu
Hospodářský výsledek

3 839 668,00

0,00
0,00
0,00
827 526,00
0,00

-

748,00

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
74
77 %
2465
5448
32
27
3
1

Indikátor
37 lůžek
Ubytovaných (35 žen a 39 dětí)
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
v městě Brně.
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.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY
1) SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE
Vliv projektu na oběti byl značný. Projednávalo se široké spektrum obtíží, se kterými se oběti
v průběhu roku setkávaly. Jednalo se např.o vztahové obtíže, psychické dopady domácího
násilí, výchovné potíže u dětí vlivem domácího násilí, rodičovské kompetence obětí,
zdravotní dopady domácího násilí, dopady domácího násilí na zaměstnatelnost obětí,
probrány témata ke znaleckým posudkům, probrány témata sebepojetí.….
Projekt skupinové psychoterapie hodnotíme jako velmi přínosný. Účinnost sekundární
prevence v tomto projektu byla zvýšena především díky aktivní poptávce a díky aktivnímu
přístupu obětí na skupinách.
Celkem se v roce 2017 účastnilo skupinových psychoterapií 26 obětí, přičemž v průběhu
roku došlo k záchytu 11 nových případů.
Celkem ve sledovaném období jsme zrealizovali 38 setkání obětí, přičemž se fyzicky oběti
dostavily 242x, což znamená, že každá oběť průměrně využila skupinové sezení 9,3x
v období od ledna do prosince 2017.
Pomoc formou skupinových psychoterapií jsme mohli poskytnout díky:
KCP – KOORDINAČNÍ CENTRUM
PREVENCE

91 000

2) PSYCHOLOGICKÁ POMOC
Jedná se o nezbytnou a podstatnou práci s oběťmi, které nevyužívaly pobytového programu.
Psychologická pomoc 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.
Díky psychologické péči se je daří udržet v normálním běžném fungování, pracovním poměru
a eliminovat zdravotní dopady domácího násilí.
Bylo ošetřeno 96 obětí DN, přičemž v tomto čísle je evidováno 47 nových případů.
Poskytnuto bylo 1568 odborných / 30 min konzultací.

V rámci odborného poradenství bylo provedeno vyšetření obětí (syndrom týrané ženy,
posttraumatická stresová porucha, test rodinného zázemí…), vystaveny písemné zprávy pro
zainteresované organizace jako jsou soudy, PČR, OSPODy.
Pomáhat jsme mohli díky:
RED HAT Czech, s.r.o.

140 000

PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

112 400

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

139 600

3) POMOC DĚTEM SVĚDKŮM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Realizací tohoto projektu se MAGDALENIUM, z.s. zaměřilo a zahájilo odbornou pomoc
dětem ohroženým domácím násilím. Vytvořili jsme odborný tým pouze pro práci s dětmi a to
přímo v naší organizaci.
Dětskou psycholožkou bylo ošetřeno 35 dětí, z toho se jednalo o 29 nových případů. Spolu
s dětmi se terapeutického sezení účastnilo 26 nenásilných osob, zákonných zástupců nezl.
Poskytli jsme 262 odborných intervencí v trvání 30 minut.
V rámci své pracovní náplně dětská psycholožka poskytovala vstupní a podpůrné pohovory,
vyšetření, vyšetření pomoci scénotestu, písemné zprávy, rozvíjela spolupráci s OSPOD…
Ukázka práce se scénotestem

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, přičemž vlastní projekt byl realizován v období od června
17 - do prosince 17. Zde je pak na zvážení, potřeba kontinuální dlouhodobé pomoci, která by
se odrážela i do nákladovosti projektu. Záchytnost i počet ošetřených dětí by byl vyšší, pokud
bychom mohli projekt rozšířit.
Pomáhat dětem jsme mohli díky:
KCP – KOORDINAČNÍ
CENTRUM PREVENCE
INNER WHEEL MORAVA, z.s.

50 000
10 000

4) 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) Nabízet setkávání s klienty /klientkami, které mají zkušenosti s domácím násilím
formou skupinových setkávání.
c) Realizovat arteterapii a videotréning interakcí
d) Pomáhat obětem s nepříznivou ekonomickou situaci (včetně bytové otázky, pracovně
právních vztahů, individuálního finančního poradenství..)
e) Realizovat kurzy finanční a počítačové gramotnosti
f) Pomáhat obětem se vstupem a uplatněním se na trhu práce

Pomáhat můžeme díky:
EU Operační projekt zaměstnanost

302 859

Ukázky z arteterapie

Velmi významnou součástí posilování rodičovských kompetencí sehrává arteterapeutická
práce, která se stává zdrojem pochopení nejen vlastních traumat, ale i vnímání dané
problematiky a vazbami mezi rodiči a dětmi. Vlivem uvědomění si dopadů na děti,
nacházíme zdroje pro komplexnější řešení.

5) PRÁVNÍ POMOC
Celkem díky všem finančním partnerům bylo za rok 2017 v právním poradenství ošetřeno 35
obětí (34 žen a 1 muž), poskytnuto 268 odborných intervencí v délce 30 minut. V roce
2017 jsme v právním poradenství zachytili a ošetřili 26 nových případů.
V rámci odborného právního poradenství byly sepsány předběžná opatření, soudní návrhy,
podána trestní oznámení, zákazy přiblížení…..
Všeobecně právní konzultace jsou využívány méně, než konzultace psychologické.
Ne každá oběť chce situaci řešit trestní cestou.
Ukázka právního případu:
Klientka je s dětmi v pobytovém programu specializovaného azylového domu. Druh týral ji i
nejstaršího syna. Nyní je vykázán. Klientka nechce podávat žádost o prodloužení vykázání.
Doporučeno návrh podat. Je třeba vyřešit právní poměry k dětem. Klientčiny předpoklady, že
se druh uklidní a nechá ji na pokoji, se nepotvrdily. Bojí se ho, téměř nevychází, chce podat
návrh na předběžné opatření. V průběhu roku došlo k několika napadením ze strany bývalého
přítele, podáno TO. Klientka chce podat návrh na předběžné opatření (zákaz navazování
kontaktů). Soud návrhu vyhoví, je poté třeba požádat o jeho prodloužení.

Učiněné kroky: návrh na svěření dětí do péče spolu s předběžným opatřením, návrh na vydání
PO – zákaz navazování kontaktů, návrh na jeho prodloužení.
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
EU - Projekt Zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území
Jihomoravského kraje
ROTARY CLUB BRNO

24 000
8 500

34 500

6) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE SPECIALIZOVANÝCH AZYLOVÝCH
DOMECH
V roce 2017 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.

Pohybová terapie

Práce s pejskem Baxi

DALŠÍ AKTIVITY
1) ROTARY CLUB BRNO
a) Pořízení mříží z dvorního traktu azylového domu z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu.
Pořízení mříže pro vstup do archivu z důvodu naplnění podmínek pro uchovávání
dokumentů a osobních údajů.

Zabezpečení vstupu
do archivní místnosti.

2) Mary Kay „Den matek v azylových domech“
Maminky našeho azylového domu mohly opětovně společně s dětmi oslavit den matek
příjemným „hýčkajícím dnem“.
Kosmetické poradkyně Mary Kay z týmu Jarmily Pospíšilové přijely věnovat svůj čas a
péči maminkám, v rámci charitativního dne Mary Kay. Pro děti přivezly krásné polštářky a
stylové vaky naplněné kosmetikou pro maminky.
Tímto bychom rádi společně za všechny maminky a celý tým pracovníků poděkovali za
příjemný a profesionální přístupu všech vizážistek a za věcné dárky.
Bylo to perfektní .

2)

INNER WHEEL MORAVA, z.s.

Děkujeme za krásné aktovky, sešity, pouzdra, kufírky a ostatní pomůcky do školy.
Vše úspěšně našlo své místo u našich školáků .
Také darované povlečení bylo velkým přínosem. Maminky, které ukončovaly pobyt
v azylovém domě, si jej sebou odnášely do nových domovů.

Školní pomůcky a
povlečení

3) POTRAVINOVÁ SBÍRKA

4)

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

11.11.2017 se konala Národní potravinová sbírka, do které se zapojila i organizace
MAGDALENIUM, z.s., naše pracovnice a dobrovolníci.
Děkujeme
Všem lidem, kteří si přišli nakoupit a ze svého nákupu darovali potraviny či drogérii pro
maminky a děti v obtížné životní situaci. Děkujeme i všem dobrovolníkům, pracovníkům Lídl
Dornych, brno, organizátorům sbírky a všem obětavým lidem.
Tento den jsme sesbírali 317 kg potravin a 36 kg drogistického zboží.
Vše putovalo k uskladnění do azylových domů MAGDALENIUM. Nejčastěji se jednalo o
těstoviny, rýži, mouku, luštěniny, olej, ale i sladkosti pro děti, dětské výživy nebo med.

Dětí, které přišly darovat potraviny

FINANČNÍ ČÁST
ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2017 (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 dlouhodobému
hmotnému majetku
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

Stav k
prvnímu dni
účetního
období
14113
16337
395
15327
435
180
-2225
-1609
-435

Stav k
poslednímu
dni účetního
období
13806
16307
395
15327
408
177
-2501
-1916
-408

-181

-177

2414
197
197
52

3276
223
197
478

41
11
2150
65

50
428
2559
95

2085
15
15
16527

2464
16
16
17082

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 schvalovacím
řízení
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
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

Stav k
prvnímu dni
účetního
období
15590
13724
13338
386
1866

Stav k
poslednímu
dni účetního
období
15240
13367
13053
314
1873
7

1866

1866

937
937
20
85
233
121

1842
1837
123
1236
272
135

32
443
3
16527

36
3
17082

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2017 ( v celých tisících Kč)
Činnost

Název položky
hlavní
1
A. Náklady

5893

I. Spotřebované nákupy celkem
1.Spotřeba materiálu,energie a
ostatních neskladovaných 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

1739
586
42
3
1108
3783
2918
863
2
1
1
63

307
307
5893
400
400
481
481
4733
286
1
285
0
5900
7
7

hospodářská
2

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017
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.
Číslo registrace: Ministerstvo vnitra
II/s-OVS/1-32479/97-R ze dne 10.4.1997
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 12/2017 byly uhrazeny v lednu 2018.
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.
V roce 2014 byl základ daně z příjmů v souladu s § 20, odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., v
platném
znění snížen o 107.000 Kč. Vzhledem k tomu že v následujících třech letech nebyla použita
takto
vzniklá úspora daně z příjmů právnických osob, byl za rok 2017 základ daně navýšen o
107.000 Kč
dle § 23, odst. 9 výše zmíněného zákona o dani z příjmů PO.
Výsledek hospodaření za účetní období skončil ziskem ve výši 6.650,62 Kč, který bude
použit na
opravy Azylového domu-Magdalenium.
Počet zaměstnanců:
Účetní jednotka v průběhu roku zaměstnávala průměrně 10 pracovnic.
Žádný ze zaměstnanců nebyl členem statutárních, kontrolních a jiných orgánů.
Osobní náklady podle výkazu zisku a ztráty:
celkem: 3.782.452,- Kč, z toho podle položky A.III.10 mzdové náklady 2.917.812,- Kč a
podle

A.III.11 zákonné sociální pojištění 862.990,- Kč, dále zákonné sociální náklady ve výši
1.650,- 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 6.000 Kč
provozní dotace ze Statutárního města Brna ve výši 91.000 Kč
provozní dotace od MPSV ČR – odbor realizace projektů ESF - vyčerpáno v roce 2017
302.859,66 Kč (realizace projektu 1.8.2017 do 31.7.2020)
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 2017 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 2017 byly použity tyto dary poskytnuté v roce 2016:
Montáže a opravy jeřábů 18.658,- Kč
Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund 147.600,- Kč
pan Michal Kovář 1.232,- Kč
KIK textil a NON-Food, spol. s r.o. 83.726,14 Kč
KIK textil a NON-Food, spol. s r.o. 6.000,- Kč
V roce 2017 byly použity následující významné dary:
Red Hat Czech s.r.o. 140.000,- Kč
Nadační fond RC Brno 34.500,- Kč
Inner Wheel Morava, z. s. 10.000,- Kč
věcné dary:
MARY KAY (Czech Republic) s.r.o. 38.880,- Kč
Výsledek hospodaření z předcházejících účetních období na účtu nerozděleného zisku
minulých let
je nyní 1.866.300,54 Kč. Z těchto prostředků jsou financovány vratky přijatých zúčtovaných
záloh.
V Brně dne 31.3.2018
Mgr. Kristína Brtníková
Statutární zástupce

NAŠE PODĚKOVÁNÍ TAKÉ PATŘÍ
Apprise Software, s.r.o.
Nadace Partnerství
Mnoho drobných dárců oblečení, hraček, knih, dárků pro děti i maminky
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
Stransky Michal
Mgr.Michal Mazel
Ficková Věra
Mgr.Hložková Hana
Paní Vašíčková Marcela
Pan Špaček Petr
NF Slovak-Czech Womens Fund
Philip Morris International
NOVATISK, a.s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Mary Kay, s.r.o.
Griftart, spol.s r.o.
Apprise Software s.r.o.
Dobrovolným pracovníkům
Paní Slámová Mirka
.
Spolupracujícím organizacím a jejím členům:
Dům pro seniory, Lesná, Brno
Psychologická poradna pro děti, mládež a rodinu
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, kteří nám věřili a věnovali
nám svou přízeň.

