Výroční zpráva 2021
F POINT z.s.

Úvodní slovo ředitelky
Po dlouhé době covidových opatření, kdy nebylo možné nic naplánovat, se stalo něco ještě horšího. Ruská
agrese na Ukrajině. Právě když jsme dokončovali závěrečné výkazy a začali zpracovávat výroční zprávu, ze
dne na den nás zastihl nával ukrajinských uprchlíků, a to tak, že nám okamžitě a nečekaně narostla práce až
desetkrát, mnozí jsme jen chodili taktak spát. Jelikož to nekončí, omlouváme se všem, koho zajímá, co jindy
píšeme a fotíme, ale v této výroční zprávě uvádíme pouze informace, které po nás vyžaduje zákon nebo
které považujeme za nezbytné. V průběhu roku jsme o činnosti dostatečně informovali prostřednictvím
sociálních sítí a webu.

Struktura organizace
Výbor: tvoří jej statutární zástupci Ing. Dana Fiedlerová – předsedkyně, ředitelka, Radim Fiedler, DiS. –
místopředseda, zástupce ředitele
Rada spolku: tvoří ji členové Výboru a další volení členové, což je Bc. Andrea Chvátalová – zástupce
ředitele.
Organizační dokument: Provozní řád
Pracovně právní vztahy: Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
Druhy činnosti
 Sociální služba
 Sociálně právní ochrana dětí
 Vzdělávání
 Křesťanské aktivity
V rámci činnosti Vzdělávání jsme pokračovali v realizaci projektu Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání jako
finanční partner Města Jihlava.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Od 1. 1. 2017 máme registrovanou sociální službu sociální rehabilitaci – ID 4455468 pro Kraj
Vysočina.
Registrovanou sociální službu poskytujeme formou ambulantních a terénních aktivit. Řídíme se
zákonem o sociálních službách.
Naplnění základních činností ze zákona
Nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění
Praktická výchova k základním společenským dovednostem (komunikační dovednosti, společensky
přijatelné chování, hygienické návyky, hospodaření s finančními prostředky aj.) formou individuální
péče a klubových aktivit. Praktická výchova je úzce propojena s výchovnými, vzdělávacími a
aktivizačními činnostmi.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Terénní práce v komunitách za účelem zkontaktování, zprostředkování nových vztahů vně komunity,
klubové a multikulturní akce za účelem zkontaktování ohrožených osob s většinovou společnosti.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Poskytování konzultace nad správným používáním českého jazyka (ústní i písemný projev imigrantů)
osobám cílových skupin. Na prvním místě vždy řešíme problém, se kterým přijde sám uživatel. Jedná
se o konzultace a praktický nácvik užívání českého jazyka hlavně v oblastech usnadňujících
komunikaci s úřady a institucemi a také s veřejností (např. slovní zásoba, nácvik kontaktu se
zaměstnavateli, s lékařem, se školou v případě dětí a jejich rodičů). Aktivita má individuální i
skupinou formu. Uživatelé mají možnost se také vzdělávat či cvičit v oblasti společenského chování a
sociokulturní orientaci včetně zvládání vztahů a porovnání kultur různých etnik a národů.
Aktivizace v oblasti pracovního uplatnění a prevence osobní insolvence, dle potřeb lze zařadit další
témata – kurzy, přednášky, tištěné materiály s užitečnými informacemi pro osoby cílové skupiny a
motivační pohovory.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Základní sociální poradenství a specifické poradenství spojené s hledáním řešení konkrétních
problémů: pobyt imigrantů, pracovněprávní vztahy, občanské soužití, sociální systém, zdravotnictví,
školství; v případě potřeby doprovod uživatele, pomoc s vyplňováním dokumentů, zastupování,
pomoc obětem obchodu s lidmi; práce s veřejností – snižování xenofobie a eliminace předsudků
majority vůči osobám z jiného sociálního a kulturního prostředí.
Přestože veškeré aktivity naší organizace byly poznamenány velkými omezeními a změnami
spojenými s nouzovým stavem v ČR, nezoufali jsme. Většinu aktivit se nám podařilo převést do
online formy a pokračovat tak v naší práci. Byly to aktivity výuková asistence, čeština pro cizince,
poradna a vzdělávací semináře. Některé aktivity byly částečně přerušeny a pokračovali jsme po
rozvolnění opatření.
Ambulantní aktivity
Výukový klub
Navštěvují ho několikrát týdně více než dvě desítky dětí, převážně cizinci. Většinou je jich plný dům v
několika patrech. Děti, které do klubu chodí, se rapidně zlepšují ve škole, ale také se učí, jak žít v
českém prostředí. Jsou rozděleny podle věkových kategorií.
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Čeština pro cizince
Jedná se spíše o sociokulturní vzdělávání v češtině, protože pomáháme uživatelům především
zorientovat se v českém prostředí, ale stručnému názvu „čeština“ oni lépe rozumí. V jednotlivých
skupinách se jim věnuje několik lektorů, jedna skupina je dokonce vyčleněna pro rodiče s dětmi. Děti
od 3 let pomůžeme zabavit, ty menší si hlídají rodiče sami. V roce 2021 se odehrávala část
sociokulturní Čj distanční formou.
Opatrovnictví
Cizincům, které nelze dohledat, se stáváme opatrovníky k převzetí jejich úředních dopisů, které si
mohou u nás vyzvednout. Doručený dokument prostudujeme, a pokud se jedná o věci, v nichž
můžeme zasáhnout, jsme ochotni jít v zájmu daného člověka i na soudní jednání. Jako opatrovník
uzavíráme za klienta smlouvu o sociální službě, která se týká většinou poradenství.
Poradna
Poskytujeme základní poradenství cizincům a dalším osobám z cílových skupin. Za odborným
posíláme do jiných organizací. Vzhledem ke Covidu pokračujeme i v poradenství po telefonu. Jsme
rádi, když uživatelé nepřijdou pro radu pozdě, třeba když jim už hrozí sankce, vyhoštění nebo nějaké
jiné represe.
Terénní aktivity
Výuková asistence ve školách
Do mateřských, základních i středních škol chodí naši asistenti pomáhat dětem sžít se s prostředím a
lépe se v něm zorientovat. Spolupracujeme úzce s řediteli a učiteli škol a také zejména s rodiči dětí.
Pokud je třeba, využíváme tlumočníky. V roce 2021 výuková asistence probíhala v Jihlavě, Třešti,
Telči, Třebíči, Velkém Meziříčí, Humpolci, Batelově, Brtnici, Lukách nad Jihlavou, Havlíčkově Brodě,
Velkém Beranově, Kostelci nad Jihlavou, Pelhřimově a Žďáře nad Sázavou. V roce 2021 jsme se již
z online komunikace vraceli k běžnému režimu.
Letní klub
Každoročně pořádáme pro děti cizince během posledních dvou týdnů před začátkem školního roku
intenzivní klubové aktivity. Denně je pro děti připraven zajímaný program, který naplňuje hned několik cílů.
Především jde o to, aby se děti před zahájením školní docházky rozmluvily v češtině. Ze zpětné vazby od
učitelů víme, že děti, které navštívily letní klub, si od září vedou ve škole lépe než ty, které na klub nechodily.
Klub má ale také dětem ukázat, jaké smysluplné volnočasové i profesní aktivity mohou v našem městě a
kraji podnikat. A v neposlední řadě je cílem klubu, aby si děti dokázaly vytvořit sociální návyky a kvalitní
přátelské vztahy.
Výukové kluby pro cizince mimo Jihlavu
Po celé Vysočině pořádáme kluby, které dětem mohou pomoci se lépe zapojit do kolektivu a lépe
prospět ve škole. Záleží to na poptávce, potřebě v daném místě i na finančních možnostech
organizace. Klub je možné připravit i pro dospělé. V roce 2021 jsme měli kluby v Třebíči, Černovicích,
Bohdalově a v Humpolci. Ale pandemie jejich četnost hodně poznamenala.
Depistáž a další terénní aktivity
Do naší činnosti patří i zjišťování situace cizinců na Vysočině. Zjišťujeme vlastními výjezdy,
spolupracujeme se školami i s úřady. V roce 2021 byla tato činnost ještě částečně omezena. Naši
pracovníci také pomáhají v terénu cizincům se základním poradenstvím, případně doprovodem.
Účast dětí v soutěži Zaedno
V roce 2021 se kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce s názvem Vícejazyčnost je
bohatství 2021 zúčastnilo 16 dětí. Tuto soutěž pořádá spolek Zaedno. V letošní soutěži měly děti zpracovat
téma pověsti ze své rodné země nebo druhé téma, jak zvládly Covid, a na tato témata nakreslit obrázek.
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Všechny děti za svoji účast v soutěži obdržely titul Výtvarník roku a také drobné odměny, jako pexesa
a časopisy, které nám dovezli účastníci ceremoniálu a vyhlášení nejlepších autorů obrázků. Jeden náš
účastník vyhrál první místo ve své kategorii.
Mimořádné akce
Velikonoční tvoření – online
Lištičky, vylezte, ven a online karneval – sociokulturní akce pro uživatele a veřejnost
Dopolední výukové kluby
Sociální služba v číslech 2021
Celkový počet podpořených osob: 721
Celkový počet kontaktů: 1298
Celkový počet uskutečněných intervencí: 6677
Čas strávený přímou péčí o uživatele (v hod.): 8954,6
Poznámka k vykazování dat: Již třetím rokem (od roku 2019) používáme jinou metodiku ve
vykazování dat. Přešli jsme na metodiku Krajského úřadu Kraje Vysočina, kdy počet kontaktů/
intervencí počítáme dle počtu pracovníků, kteří intervenci poskytují. Dříve jsme počítali dle počtu
uživatelů.
Aktivity:

Počet osob v aktivitě:

Mimořádné intervence terén

191

Mimořádné intervence ambulance

111

Ambulantní poradenství

113

Sociokulturní ČJ ambulantní

51

Sociokulturní ČJ online

21

Výuková asistence Jihlava

97

Výuková asistence mimo Jihlavu

191

Výukový klub

99

Výuková klub terén

24

Letní klub

35

Sociokulturní akce

23

Pomoc rodičům ambulance

85

Pomoc rodičům terén

270
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Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které vydal KÚ Kraje Vysočina,
pomáháme dětem, rodičům a pěstounům. Realizujeme přednášky a další aktivity v oblasti řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení poskytujeme osobám pečujícím,
s nimiž uzavřeme dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče,
zabezpečujeme vzdělávání a specifické potřeby dětí nebo pěstounů. I zde se musíme řídit platnými
zákony, zde Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Posláním F POINTu v oblasti SPOD je
podpora rodin s dětmi, aby byla zajištěná řádná výchova a příznivý vývoj dítěte ve vlastní rodině,
podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly
odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
od 1. 1. 2007 pod čj.: KUJI 92757/2016.
Místem výkonu
je celá Česká republika
Cílem je
rodina, která buduje zdravou identitu dítěte jak ve vlastní, tak i v náhradní rodinné péči. Cílem v
zájmu dítěte je budování zdravého vývoje dítěte, zachování a rozvoj původních rodinných vazeb.
Podpora rodinných vazeb, vytváření prostoru pro rozvoj rodičů a pěstounů. Poskytnutí podmínek pro
vybudování odpovídajícího rodinného zázemí všech členů domácnosti.
Cílová skupina:
 děti, jejichž příznivý vývoj je ohrožen
 rodiče, osoby blízké
 děti svěřené do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu, biologické děti
pěstounů
 osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni)
Hlavní činnost
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
V průběhu roku jsme sledovali děti během různých aktivit organizace, zejména během aktivit sociální
služby a projektu Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání, zároveň také ve spolupráci se školskými
zařízeními, kde provádíme svou činnost.
I v tomto roce jsme se zaměřili na několik rodin, kde se nám jevilo ohrožení dítěte. Jednalo se o
rodiny z Bulharska a Ukrajiny, bylo nutné si uvědomit, že mají jiné hranice a normy chování. Situace
kolem Covidu a nouzový stav přinesl hodně problémů v rámci distanční výuky. S rodinami jsme
pracovali ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a základními školami, kam děti
docházely.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
S rodiči dětí jsme průběžně řešili problémy a hledali možnosti nápravy. Vedli jsme rozhovory s dětmi,
jak se cítí a co potřebují. Zaměřili jsme se na celé rodiny. Protože většina problémů se řešila
v souvislosti se školou nebo školkou, byla nutná spolupráce, kterou můžeme u všech školských
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zařízení jenom pochválit. Podobně dobře probíhala spolupráce i s PPP v Jihlavě a v Pelhřimově, SPC
v Jihlavě a Krizovým centrem Jihlava.
V průběhu roku jsme byli přizváváni pracovními skupinami sociálně - právní ochrany k jednání o
navázání bližší spolupráce v rámci problémového chování dětí a mládeže týkajícího se převážně
cizinců, dále zanedbávání výuk a podobně.
Jedno z dětí se na začátku roku vrátilo z pobytu v Dětském diagnostickém zařízení pro děti – cizince,
zde jsme navázali na intenzivnější práci s nezletilým.
Přednášky a kurzy v rámci poradenské činnosti zaměřené na řešení výchovných sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
Pro pěstouny a laickou veřejnost jsme pořádali samostatné přednášky, které se týkaly problematiky
SPOD (např. výchova dětí, týrané dítě, problematika trestů apod.). Uskutečnily se 2 vzdělávací
semináře a 2 bloky přednášek, bylo vydáno celkem 53 osvědčení, přednášeli : Radim Fiedler, DiS. a
PaedDr. Zdeněk Martínek.
V říjnu 2021 jsme se opět zapojili do akce Týden pěstounství v Kraji Vysočina. Na programu bylo:



Den otevřených dveří v naší organizaci.
Osvětová a propagační akce subjektů působících v oblasti náhradní rodinné péče v Kraji
Vysočina „Táhneme za jeden provaz“ konající se v prostorách Nákupního centra Citypark.

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
Mimo sociální službu organizace pořádá alespoň jedenkrát ročně některou z těchto aktivit v režimu
SPOD:
Dopolední i odpolední kluby pro děti
Akce určené pro celé rodiny
Kulturní akce
Sportovní akce
Výtvarné aktivity
Ukázky trávení volného času
Na těchto aktivitách se setkávají děti české s dětmi cizinci, což dětem napomáhá chránit se před
hrozbou sociálního vyloučení a zapojit se řádně do společnosti. Současně chrání děti před
nevhodnými kamarády a aktivitami. Nabízí jim správné dovednosti a možnosti získání kvalitních
vztahů a učí je lépe trávit volný čas. Aktivit se účastnili také jejich rodiče.
V roce 2021 proběhly 2 aktivity pro rodiče a děti z široké veřejnosti. První akce pod názvem „Vylezte,
lištičky, ven“ byla několika denní od 26. 5. 2021 a vyvrcholila 2. 6. 2021 společným živým online
karnevalem. Druhá akce byla 25. 6. 2021 pod názvem „Hurá na prázdniny“. Účastníci si vyzkoušeli
různé sportovní aktivity a měli možnost navázat nové kontakty a přátelství, poznali Jihlavu.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Organizace F POINT z.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dle § 47b) zákona o
sociálně-právní ochraně dětí je oprávněna uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami
pečujícími a osobami v evidenci.
Dohody o výkonu PP a PPPD uzavíráme od ledna 2017. V průběhu roku jsme zajišťovali doprovázení
15 náhradním rodinám.
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Na pozici klíčového pracovníka působí Bc. Andrea Chvátalová, Bc. Lenka Marténková a Zuzana
Krčálová, DiS.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o
výkonu pěstounské péče
Rodinám jsme v průběhu roku poskytovali osobní schůzky s klíčovou pracovnicí, a to buď v rodině,
nebo v prostorách organizace. V případě potřeby jsme vypomohli se zajištěním osobní péče o
svěřené dítě či děti. Umožňujeme pěstounům dlouhodobou odlehčovací péči, kdy děti odjíždí na
pobyty pro děti (letní pobyty, zimní apod.). V případě potřeby jsme zprostředkovali odbornou pomoc,
a to ve spolupráci s PPP Jihlava a Pelhřimov, s Krizovým centrem Jihlava a SPC Jihlava. Klíčové
pracovnice dohlížely na příjemný a nenucený styk dítěte s biologickými rodiči nebo jinými členy
rodiny.
Organizace je zapojena do pracovní skupiny na podporu a rozvoj náhradního rodičovství v Kraji
Vysočina, která se pravidelně schází a řeší úskalí náhradní rodinné péče a vzájemnou spolupráci při
řešení vyskytujících se problémů. Vzhledem k nouzovému stavu a dalším mimořádným opatřením
byla tato setkání omezena.
Příklady dobré praxe a nečekaná úskalí
Pracovníci organizace řešili v průběhu roku různé situace, kdy se na ně obrátili rodiče, učitelé ale i
ředitelé škol a školek. Probíhaly rozhovory s dětmi, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami.
Některé případy bylo nutné řešit společně s pracovníky SPOD. Děti z těchto rodin nadále navštěvují
aktivity realizované v rámci sociální služby.
V rámci doprovázení se klíčová pracovnice setkává s rodinami a dětmi, se kterými řeší situace
v náhradních rodinách. Tyto situace jsou kolikrát velmi obtížné a někdy je potřeba pomoc odborníků,
se kterými máme velmi dobrou spolupráci. V očích dětí je klíčová pracovnice spíše teta či kamarádka,
na kterou se mohou kdykoliv obrátit.
V minulosti prošla organizace inspekcí kvality poskytování sociálně-právní ochrany s výborným
výsledkem. Dále kontrolou z Úřadu práce na čerpání veřejné finanční podpory také s výborným
výsledkem.
Bylo by mnoho krásných příkladů dobré praxe, ale jsou tak závažné a osobně citlivé, že je sem nelze
psát.
Záruka kvality
Organizace se řídí standardy sociálně-právní ochrany dětí, které vešly v platnost v lednu 2017.
Seznam standardů:
Standard 1: Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
Standard 2: Ochrana práv a oprávněných zájmů
Standard 3: Prostředí a podmínky
Standard 4: Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
Standard 5: Podpora přirozeného sociálního prostředí
Standard 6: Personální zabezpečení
Standard 7: Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců
Standard 8: Profesní rozvoj zaměstnanců
Standard 9: Pracovní postupy pověřené osoby
Standard 10: Dohoda o výkonu pěstounské péče
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Standard 11: Předávání informací
Standard 12: Změna situace
Standard 13: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
Standard 14: Vyřizování a podávání stížností
Standard 15: Rizikové, havarijní a nouzové situace
Standard 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany
V roce 2021 probíhala průběžná revize standardů tak, aby byly vždy aktuální.
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Projekt Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016963
V roce 2020 jsme zahájili realizaci projektu Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání ve spolupráci se
statutárním městem Jihlava a v roce 2021 projekt běžel na plné obrátky. Projekt „PSIV“, jak ho
pracovně nazýváme, se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání. I přes prvotní nedůvěřivost veřejnosti, se
nám úspěšně dařilo naplňovat jednotlivé projektové aktivity a zdárně jsme se poprali i s potížemi
spojené s přetrvávající COVID-19 krizí.
Aktivity, na kterých se podílí nejvíce našich pracovníků, a trávíme většinu času jejich realizací, jsou 4.2
Nebojácný předškolák a 5.1 Úspěšný školák. Tyto aktivity v první polovině roku 2021 probíhaly většinu
času distančně, ale zkušenosti z prvního kvartálu projektu nás připravily a byli jsme schopni pružněji
reagovat na potřeby dětí a jejich výuk. Opět jsme využívali videohovory, chatovací aplikace či
telefonní hovory a vše přizpůsobovali individuálním potřebám dítěte. Jelikož my i děti jsme již byli na
online komunikaci zvyklí, zvyšovala se i četnost online setkání konzultanta s dítětem, pokud nás žák v
daný moment potřeboval, byli jsme pro něj. A paradoxně nejvíce výukových hodin bylo vykázáno v
březnu a dubnu, kdy byla školská zařízení zavřena a děti spolupracovaly pouze online.
V druhé polovině roku, ač jsme věnovali maximální úsilí a snahu naplňovat cíle aktivity, dohnala nás
nejen sezónnost, kdy pravidelně bývají předškolní děti na podzim nemocní, ale nepřetržitá COVID-19
situace, která tuto nemocnost výrazně navýšila. Tím jsme se dostali do potíží s naplňováním
indikátorů u aktivity 4.2, naštěstí se to dalo vyřešit a v rámci žádosti o změnu, nám byly indikátory
ponížené a my můžeme s klidnou hlavou pokračovat v realizaci a budeme se snažit příští rok
indikátory naplnit tak, aby se vyrovnaly původním číslům. U aktivity 5.1 došlo též k vyšší nemocnosti
dětí, naštěstí v této aktivitě byly schopné spolupracovat v online formě. Děti se tak mohli připojit z
domova a pokračovat v rozšiřování svých znalostí.
Každý měsíc (vyjma letních prázdnin) probíhala setkání s rodiči a to v rámci aktivity 4.7 Vzdělaný
rodič, kde se dozvídali informace o vzdělávacím systému v České republice, školním řádu a školních
vzdělávacích programech a jaké mají povinnosti vůči škole.
Aktivita 5.8 Informovaný rodič je cílená na rodiče žáků na ZŠ a pro ně byly realizovány dva workshopy
a to na témata „Dítě v českém školním prostředí“ a „Dítě a počítač“.
V oblasti inkluze je potřeba neustálého vzdělávání a k tomu máme aktivitu 4.9 Spolupracují školka,
která je cílená na pedagogy z mateřských škol a přípravných tříd. V listopadu tak proběhl seminář
s PaedDr. Zdeňkem Martínkem na téma „Agrese a agresivní chování“ a v prosinci pak seminář na
téma „Máme ve třídě cizince“.
Po celý rok probíhala poradenství, které zastřešovaly aktivity 4.6 Rozumíme si v MŠ a 5.9 Rozumíme si
v ZŠ. Řešily se především absence dětí, způsoby výuky, online výuky a začlenění dítěte do kolektivu.
Největší úspěch však měla letní aktivita 5.4 Využité prázdniny, kde jsme museli zpracovat i žádost o
změnu, jelikož došlo k vyššímu zájmu, než byl očekávaný. Od začátku července do poloviny srpna
aktivita probíhala v původním formátu, tedy 2x týdně v časové dotaci 2 hodin. Následně jsme
navázali intenzivní formou vzdělávání, která probíhala v druhé části srpna, tedy 10 pracovních dní po
5ti hodinách. Náplň aktivity byla určena žákům, kteří potřebují zlepšit své dovednosti tak, aby se po
prázdninách lépe vyrovnali spolužákům a měli snadný vstup do nového školního roku. Každé setkání
proběhlo na dané téma, na které byly zpracovány různé činnosti a hry, které jim pomohlo rozšířit
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slovní zásobu. Žáci byli nejdříve rozděleni dle jazykové a komunikační úrovně a během intenzivní
formy se rozdělili do skupinek dle věku, kdy došlo k promíchání úrovní. Dětem to pomohlo v tom, že
se prvně naučili potřebné základy jazyky a komunikace, aby pak mohli spolupracovat mezi sebou v
činnostech, které byly určeny jejich věkové kategorii. Během aktivity děti navštívily několik institucí,
aby si zvýšili povědomí o místních zvyklostech. Zároveň programátor vytvořil dvě interaktivní hry
„Doplňování příběhu – Na výletě“ a „Člověče, nauč se!“, které dětem pomohly rozšířit slovní zásobu
zábavnou formu a následující rok plánujeme ještě další dvě hry podobného typu hry.
V příštím roce nám projekt končí a již teď víme, že by bylo vhodné v tématu inkluze pokračovat.
Čekají nás ještě studijní cesty, u kterých věříme, že nám budou inspirací a posunou nás v naší činnosti
dál.
AKTIVITA
4. 2 Nebojácný předškolák

4.6 Rozumíme si v MŠ
4.7 Vzdělaný rodič
4.9 Spolupracující školka
5.1 Úspěšný školák

5.4 Využité prázdniny
5.8 Informovaný rodič
5.9 Rozumíme si v ZŠ

Stav za rok 2021
Celkem zapojených dětí:
Z toho aktivních dětí:
Celkem odučených hodin:
Celkem poskytnutých poradenství:
Celkem rodičů:
Počet setkání:
Počet rodičů:
Počet seminářů:
Počet pedagogů:
Celkem zapojených dětí:
Z toho aktivních dětí:
Celkem odučených hodin:
Celkem zapojených dětí:
Celkem odučených hodin:
Celkem workshopů:
Celkem rodičů:
Celkem poskytnutých poradenství:
Celkem rodičů:

45
22
976
55
23
10
17
2
38
65
42
2368
16
573
2
17
81
38

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

F POINT z. s.,
Telečská 1802/68
Jihlava
586 01

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

05118557

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.
B. IV.

Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

1

6

4 181

3 753

8

104

99

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

4 077

3 654

Jiná aktiva celkem

10

4 181

3 753

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

11

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

Součet A.I. až A.II.

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

3

4

12

1 384

1 654

13

1 371

1 434

14

13

220

15

2 797

2 099

18

295

250

19

2 502

1 849

20

4 181

3 753

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

25.04.2022

Právní forma účetní jednotky

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

Jiné ambulantní nebo terénní sociální
služby j. n.

Pozn.:

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

F POINT z. s.,
Telečská 1802/68
Jihlava
586 01

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

05118557
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
A. V.
A. VI.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerva opravných položek

2
3
4
5
6
7

A. VII.
A. VIII.

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

8
9
10

Součet A.I. až A.VIII.

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

1 493

53

14 150
8
186

14 150
8
186

15 837

1 546

53

15 890

B.

Výnosy

11

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.
B. V.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

15 712
30
274
9

Součet B.I. až B.V.

12
13
14
15
16
17

16 025

85

16 110

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

188

32

220

ř. 18 - ř. 9

19

188

32

220

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

25.04.2022

Právní forma účetní jednotky

85

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání

Pozn.:

Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

15 712
30
359
9

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
(za účetní období rok od 1.1.2021 do 31.12.2021)

dle vyhlášky č 504/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a které nemají povinnost ověření účetní závěrky
auditorem

I.

Informace o struktuře účetní jednotky

Název účetní jednotky:
Sídlo:

F POINT z. s.
Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava
Zapsaný spolek
05118557
CZ05118557

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Hlavní činnost, pro kterou byla jednotka Charakterem spolku je společně působit v oblasti prevence
sociálně-patologických a nežádoucích jevů ve společnosti, zejména v
zřízena (dle stanov):
oblasti pomoci dětem, začleňování cizinců a dalších vyloučených
osob, a umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních
hodnot. V tomto směru spolek
působí, sdružuje a zaměstnává osoby. Základními účely spolku jsou:
a) vzdělávání a osvěta,
b) sociální služba,
c) ochrana dětí a pomoc rodinám,
d) prevence,
e) sdružování osob,
f) praktická pomoc.

Statutární orgán:

Předsedkyně Výboru: Ing. Dana Fiedlerová
Místopředseda: Radim Fiedler DiS.

Způsob jednání:

Každý člen Výboru působí jako samostatný statutární zástupce,
jedná samostatně jménem spolku a disponuje samostatným
podpisovým právem.

II.

Informace o registraci

Datum evidence:
Číslo evidence:

17.6.2016
ČR - Krajský soud v Brně
MM35dIM5HMJzaft9voRGTA
III.

Informace o vedení účetnictví

Způsob vedení účetnictví:
Obsah účetní závěrky dle §18, odst. 3 zákona
563/1991 Sb. ve zjednodušeném rozsahu:
Účetní období:

Ve zjednodušeném rozsahu
Účetní jednotka nepodléhá auditu a sestavila tedy
závěrku v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky 504/2002 Sb.
kalendářní rok

Příloha k účetní závěrce F POINT
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Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu
zisku a ztráty:
Zpracování účetních záznamů:
SW POHODA
Způsob oceňování majetku a zásob:
pořizovací cenou
Archivace:
archivní krabice, uložené v kanceláři organizace
-

účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný majetek
nebyly dány důvody pro tvorbu opravných položek a rezerv
nebyl důvod k použití kursových přepočtů cizí měny
IV.

Informace o významné události podle §19 odst. 5

Významné události, k nimž došlo mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky podle §19 odst. 5:

Nedošlo ke změnám.

V.

Informace o způsobech oceňování

Pohledávky i závazky jsou oceněny v nominální hodnotě.
Společnost neměla aktiva a závazky v cizí měně.
VI.

Informace o podílech, akciích

Účetní jednotka sama ani prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet nemá podíly na
jiných účetních jednotkách.
Akcie nevlastní.
VII.

Informace o splatných závazcích a pohledávkách

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
Evidované daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu
Splatné a neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení
a na státní politiku zaměstnanosti
Splatné a neuhrazené závazky veřejného zdravotního pojištění
VIII.

Informace o cenných papírech, dluhopisech

Neexistují vyměnitelné a prioritní dluhopisy, cenné papíry nebo podobné cenné papíry nebo práva

Příloha k účetní závěrce F POINT
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0,- CZK
0,- CZK
0,- CZK
0,- CZK
0,- CZK
0,- CZK

IX.

Informace o půjčkách

Společnost neeviduje žádné poskytnuté půjčky.
X.

Informace o výši závazků

Celková výše závazků neuvedených v rozvaze:

0,- CZK
XI.

Informace o výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek – hlavní činnosti:
237 356,77 CZK
Hospodářský výsledek – hospodářská činnost:
32 524,04 CZK
Výsledek hospodaření:
269 880,81 CZK
Návrh na rozdělení HV z roku 2021 – část ve výši uspořené daně (44 080,- Kč) převést do zvláštního fondu
na účet 911021), zbytek (175 801,- Kč) převést do vlastního jmění.
XII.

Informace o osobních nákladech účetní jednotky

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
(z toho členů řídících orgánů):
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (z toho na
členy řídících orgánů):
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a
dozorčích orgánů; výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků
bývalých členů vyjmenovaných orgánů:

18,39
(0,00)
14 147 577,- CZK
(0,- CZK)
nebyly

XIII.

Informace o výši odměn

Členům výboru, revizní komise nebyly za účetní období kromě mezd stanoveny žádné odměny a funkční
požitky.
Nevznikly ani smluvně sjednané závazky ohledně požitků bývalým členům těchto orgánů.
XIV.

Informace o smlouvách

XV.

Informace o zálohách a úvěrech

Členům výboru, revizní komise ani ředitelce nebyly poskytnuty v účetním období žádné zálohy ani úvěry.
XVI.

Informace o výpočet zisku a ztrát a jeho možném ovlivnění

Výpočet zisku a ztrát není ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.
Příloha k účetní závěrce F POINT
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XVII.

Informace o rozdílu mezi výnosy a náklady

XVIII.

Informace vzniku daňové povinnosti

Nedaňové náklady a výnosy k vyjmutí z hospodářského výsledku
Dotace nedaňové

Účtová třída nákladová
51
52
53

50

54

58

Náklady
celkem

60

Účtová třída výnosová
64
68
69

Výnosy
celkem

Hosp.
výsledek

1 MP 13305
2 MP 13305
COV 1
COV 2
KRAJ-053
MAG K
MAG S
P
SOC VL
V
KREST VL
ZP MV
ZP OZP
ZP VZP

35054 102507
0
0
0
0
59000
0
136588
86527
7000
16000
125359 107489
63828
81657
5560
9456
307443 190016
1789
28213
720
0
480
0
7620
0

5430439
0
22000
1135000
0
0
326579
0
0
0
0
0
352885
0
0
11000
0
0
491151
0
0
287185
0 204865
77 8000
0
6115819
0
16813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5590000
1135000
326579
59000
576000
34000
724000
637536
23093
6630090
30002
720
480
7620

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10090
0
0
0
0
0
0
0 30000
0 720
0
0 480
0
0 7620
0

5590000
1135000
326579
59000
576000
34000
724000
637536
0
6630090
0
0
0
0

5 590 000
1 135 000
326 579
59 000
576 000
34 000
724 000
637 536
10 090
6 630 090
30000
720
480
7 620

0
0
0
0
0
0
0
0
-13003
0
-2
0
0
0

Celkem

750442 621866

14150135 8000 243678

0

15774121

10090 8820 30000

15712206

15 761 116

-13005

Dary a
členské
příspěvky

Účtová třída nákladová
50

51

52

53

Účtová třída výnosová
54

58

Náklady
celkem

60

64

68

Výnosy
celkem

69

Hosp.
výsledek

DAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Člen.přísp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Ostatní daňové

Účtová třída nákladová
50

51

52

53

54

58

Náklady
celkem

Účtová třída výnosová
60

64

68

Výnosy
celkem

69

Hosp.
výsledek

VL

35835 138142

-58

0

-57900

0

116019 348904

1

0

0

348905

232886

Celkem

35835 138142

-58

0

-57900

0

116019 348904

1

0

0

348905

232886

Celkem

786277 760008

14150077 8000 185778

0

15890140 358994 8821 30000

15712206

16110021

219881

V roce 2021 nevznikla účetní jednotce daňová povinnost. Daňová úspora z roku 2020 ve výši 12 730,- Kč
byla v celé výši použita na krytí ztrátové činnosti SOC VL.
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XIX.

Informace o významných položkách

Neexistují významné položky v rozvaze nebo výkazu zisku a ztrát, které by potřebovaly vysvětlení pro
hodnocení finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky.
Účetní jednotka neměla žádné úvěry.
Přijaté dotace:
Účetní jednotka získala následující dotace:
Dotace na sociální službu od Kraje Vysočina: znak 13305
6 725 000,- Kč
Dotace na sociální službu od Kraje Vysočina: znak 053
576 000,- Kč
Dotace od Statutárního města Jihlava-finanční partnerství
evropského projektu Statutárního města Jihlava
6 630 090,- Kč
Dotace na sociální službu od Statutárního města Jihlava
758 000,- Kč
Dotace na sociální službu od MPSV mimořádné odměny Covid
326 579,- Kč
Dotace na sociální službu od MPSV mimořádné výdaje Covid
59 000,- Kč
Dotace na sociální službu od MŠMT
212 348,- Kč
Státní příspěvek na sociálně právní ochranu dětí od Úřadu práce
637 536,- Kč

XX.

Informace o darech a dárcích

Účetní jednotka obdržela dva finanční dary na činnost. Jeden, ve výši 30 000 Kč, v roce 2021 využila na
financování ztrátové činnosti KREST VL. U tohoto daru nevyužila možnost osvobození dle § 19b zákona.
Druhý dar ve výši 50 000,- Kč převedla do fondu pro využití na financování hlavní činnosti v následujících
letech. Tento dar osvobodila podle § 19b zákona.

XXI.

Informace o veřejné sbírce

Veřejné sbírky nebyly v tomto účetním období organizovány.
XXII.
Od data, k němuž byla sestavena účetní uzávěrka a datem jejího sestavení, nedošlo k žádným událostem,
které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů.

Zpracovala:

Ing. Pavla Vavrdová

Schválil:

Ing. Dana Fiedlerová

V Jihlavě dne 25. 4. 2022
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