SPOLEČNĚ
DOKÁŽEME
VÍCE

Výroční zpráva 2018 - Hope4kids, z.s.

1. Základní informace o nás
Název a sídlo:

Hope4kids, z.s.
Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9

IČ:

70104891

Bankovní spojení:

2000309832 / 2010 (Fio Banka)

Kontakt:

info@hope4kids.cz
281 926 563

Hlavní web:

www.hope4kids.cz

ZÁPIS
ve veřejném rejstříku pod
spisovou značkou L 10648
u Městského soudu v Praze
odkaz zde

Činnost Hope4kids, z.s. je rozdělena do dvou divizí:



Divize Etické dílny - preventivní programy na školách
www.etickedilny.cz



Divize Tim 2,2 – vzdělávací služby křesťanům
www.timdvadva.cz

STANOVY
najdete zde

Ochranná známka  pro Etické dílny č. 315082 u Úřadu průmyslového vlastnictví (od r. 2010).
V roce 2016 jsme získali certifikaci MŠMT o odborné způsobilosti poskytování programů všeobecné primární prevence s číslem 06/16/1/CE.
Naše organizace vznikla v roce 2000, tenkrát pod názvem Klauníci,
v roce 2001 byla přejmenována na Tim 2,2 o.s.
Nový název Hope4kids, z.s. vznikl v roce 2015.

NAŠE POSLÁNÍ
Přinášet pozitivní hodnoty

Naším cílem je přinášet pozitivní hodnoty a dobrý základ do života prostřednictvím preventivních programů, vzdělávacích aktivit, materiálů a metodických pomůcek pro výchovné pracovníky v církvi - také formou svědectví a vzájemné podpory.

a dobrý základ do života

mladé generaci ČR

Hope4kids, z.s., působí po celé České republice. Základnu tvoří centrála v sídle organizace
s 4-6 pracovníky, ostatních cca. 20 členů týmu je rozloženo po celé republice a pracují z domova.

Důležitou roli pro naši vzájemnou komunikaci a práci
hraje proto internet a online služby.
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2. Co děláme

divize

Etické dílny - primární prevence
 Preventivní programy na školách
 Vzdělávání lektorů
 Webporadny

Směrovka
do života
mladých

Již od roku 2003

aktuálně 90 % činnosti Hope4kids

divize

Tim 2,2 - služby křesťanům
 Vzdělávání / Didaktické pomůcky

 Web4kids
 Křesťanské dárky

Impulsy
dětem - rodičům
- sborům

Již od roku 1991
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3. Naše organizační struktura

ORGÁNY SPOLKU
Členská schůze = nejvyšší orgán
Výbor = statutární orgán
Revizor = kontrolní orgán
Každý člen výboru zastupuje spolek navenek
a jedná jeho jménem samostatně.

Organizační struktura představuje síť rolí a vztahů, která slouží k zabezpečování žádoucích pracovních výsledků a k tomu,
aby každý člen týmu měl dobré podmínky pro svoji práci. Struktura ukazuje, kdo je zodpovědný za řízení a výkon činností, a definuje hierarchii řízení.
Reálné úspěšné fungování se však opírá nejen o vertikální schéma nadřízenosti a podřízenosti, ale také o efektivní horizontální a diagonální komunikaci a spolupráci. V praxi to znamená sdílení informací a ochotu ke spolupráci napříč celým týmem.
Protože náš tým je rozložen po celé republice, má pro naše fungování velký význam virtuální kancelář na internetu, kde
se shromažďují písemné materiály, dokumenty, informace apod.

Administrativa + Tim 2,2

Ředitelka

etické dílny
Vedoucí lektorka

Vedoucí kanceláře
Asistentka
Účetní
Mzdová účetní
IT-specialista

OL

OL

L

L

každý je podřízen
přímo ředitelce

L

OL

OL

L

L
L

L

L

L

L

L
L
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Eliška Krmelová

4. Rok z pohledu vedoucí lektorky
Rok 2018 by většina lektorů nazvala jako rokem perné práce.
O programy Etické dílny® rok od roku roste zájem. Etické dílny® si
získaly za léta poctivé práce mezi dětmi dobrou pověst a tím, že si
školy mezi sebou sdílí své zkušenosti, tak se zájem škol zvyšuje. Když
se k nám dostávají zpět takové ohlasy, máme radost: Pro realizaci
programů PP jsme si i letos vybrali právě vás, protože od počátku až do
konce je patrná profesionalita a odbornost. Líbí se nám, že vaše programy jsou
pozitivní – děti mají už dost přednášek „proti něčemu“.

V létě jsme připravili pro 3. ročník ZŠ nové téma „Jak se stalo, že jsem tady?“, které
odpovídá na otázku po vzniku nového života a ve školách má velmi dobrý ohlas.
Podzim 2018 patřil na školách ve velké míře programům „Staleté kořeny“, který vznikl
jako vzdělávací projekt ke 100 výročí vzniku samostatného československého státu.
Vzrušující výzvou bylo natáčení v České televizi v pořadu Sama doma a natáčení našeho
programu pro hlavní zpravodajský pořad Události (14. 9. 2018). Bylo pro nás ctí, že jsme
mohli učit žáky také přímo na půdě Parlamentu ČR pod záštitou R. Vondráčka.

Po téměř ročním výcviku v lektorských dovednostech a metodikách ED se náš tým od září
rozrostl o 3 nově vyškolené lektory. Máme z nových kolegů radost.
Zároveň nastoupily další 3 lektorky do Lektorského kurzu ED.
Jedna naše lektorka odešla na rodičovskou dovolenou.
V internetových poradnách Otazky4teens a Otazky4kids naše poradkyně nadále
odpovídaly na dotazy dětí a dospívajících, jde o důležitý prvek v následné činnosti.
Mám radost z naší práce – z reakcí těch, kterým sloužíme, vnímám, že je smysluplná.
Prožívám velkou vděčnost za Boží požehnání v roce 2018.

V České
televizi
a Parlamentu ČR
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5. Malé okénko do práce na školách
 „Vždy jsem nesnášela ČR
kvůli vládě a tak. Díky vám
teď vím, jak je ČR skvělá
země, na co můžeme být
hrdí. Jako malá jsem se
chtěla stěhovat do
zahraničí, ale po těchto
dvou hodinách tu ráda
jako dospělá zůstanu.“
(Staleté kořeny, 8. tř.)
 „Zkusím si zapisovat, co
jsem si za ten měsíc
koupila a pak bych se
rozhodla, jestli to všechno
je nutné pro můj
život.“ (Jak naložit se
svými penězi, 5. třída)
 „Lektorka má svoji práci
ráda a odráží se to
v lekcích. Příjemný způsob,
jak děti učit
reagovat.“ (tř. učitelka
1. tř. Jak se chránit, )



 „Moc se mi dílna líbila,
zapadlo nám to i do
konceptu (plujeme mořem
pohádek a příběhů); téma i
zpracování výborné.
Ocenění lektorce.“
(tř. učitelka 1. třídy,
Hrajeme si spolu)
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6. Jak se financujeme
Jsme nezisková organizace, t.z. veškeré příjmy slouží k financování činnosti podle naších stanov k plnění našeho
poslání: Přinášet pozitivní hodnoty a dobrý základ do života mladé generace ČR.
Nechceme, aby finance byly překážkou a bránily tomu, aby
se naše služby dostaly k lidem. Proto jsou naše nabídky
částečně zdarma, např. webporadny, web4kids, velká část
nabídek Tim 2,2. Nebo ceny nastavujeme tak, aby pro naše
cílové skupiny byly přijatelné, i když nepokryjí naše skutečné
náklady. Například preventivní programy ED se financují 1/3
z poplatků od škol a 2/3 z finančních příspěvků (darů).
Jsme velmi vděční za naše finanční podporovatele
- bez vás by naše práce nebyla možná.
Přitom nemusí každý dělat totéž, aby se pozitivní hodnoty
a dobrý základ do života dostaly k mladé generaci
ČR. Navzájem se doplňujeme a společně jsme dobrý tým! :)

Finanční vývoj 2008 - 2018
SPOLEČNĚ
DOKÁŽEME VÍCE
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Výsledovka
Účet

Název

V období

Konečný stav

Náklady

501
502
504
512
513
518
521
524
542
543
549
Celkem

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
náklady

47 091,70
15 608,14
73 022,98
197 970,00
12 880,00
360 371,84
3 411 741,00
978 289,00
825,00
4 286,00
16 074,00
5 118 159,66

47 091,70
15 608,14
73 022,98
197 970,00
12 880,00
360 371,84
3 411 741,00
978 289,00
825,00
4 286,00
16 074,00
5 118 159,66

1 331 442,00
123 948,00
3,29
3 422 948,77
4 878 342,06

1 331 442,00
123 948,00
3,29
3 422 948,77
4 878 342,06

Výnosy
602
604
644
649
Celkem

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
výnosy

Celkem zisk/ztráta

-239 817,60
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Rozvaha
Účet
Aktiva
019
028
132
211
221
261
311
314
315
342
388

Název

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Zboží na skladě a v prodejnách
Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na
Ostatní pohledávky
Ostatní přímé daně
Dohadné účty aktivní

Celkem

Počáteční
stav

Obrat MD

Obrat Dal

Konečný stav

38 756,71
407 010,26
514 722,39
462,00
971 421,58
0,00
162 412,92
0,00
0,00
-18 499,00
0,00

4 333,39
30 156,00
441 699,41
35 675,00
4 915 318,20
99 000,00
1 441 674,00
16 011,08
19 110,00
240 695,00
13 196,00

0,00
0,00
514 722,39
32 929,00
5 178 179,45
99 000,00
1 390 017,14
15 569,43
19 110,00
217 430,00
0,00

43 090,10
437 166,26
441 699,41
3 208,00
708 560,33
0,00
214 069,78
441,65
0,00
4 766,00
13 196,00

2 076 286,86

7 256 868,08

7 466 957,41

1 866 197,53

38 756,71

0,00

4 333,39

43 090,10

Pasiva
079

Oprávky k ost. dlouhodobému nehm. majetku

088
321
324
325
331
333
336
379
384
901

Oprávky k drob. dlouhod.hmotnému majetku
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčt.s instit. soc. zabezp. a veřejného zdrav.
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Vlastní jmění

407 010,26
12 277,34
0,00
4 857,00
263 501,00
13 487,00
117 921,00
0,00
32 500,00
1 309 906,21

0,00
169 274,52
0,00
44 762,28
3 643 313,00
210 362,00
1 325 037,00
6 982,00
32 500,00
0,00

30 156,00
174 608,40
30 000,00
39 905,28
3 634 009,00
207 815,00
1 309 530,00
6 982,00
24 620,00
-123 929,66

437 166,26
17 611,22
30 000,00
0,00
254 197,00
10 940,00
102 414,00
0,00
24 620,00
1 185 976,55

931
963

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Účet výsledku hospodaření

0,00
-123 929,66

-123 929,66
-123 929,66

-123 929,66
0,00

0,00
0,00

Celkem

2 076 286,86

5 184 371,48

5 214 099,75

2 106 015,13

Aktiva

2 076 286,86

7 256 868,08

7 466 957,41

1 866 197,53

Pasiva

2 076 286,86

5 184 371,48

5 214 099,75

2 106 015,13

Rozdíl

0,00

2 072 496,60

2 252 857,66

-239 817,60
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7. Zpráva z revize hospodaření
Místo provedení revize:

Centrála v Praze 9, Vybíralova 969

Datum provedení revize:

dne 21. května 2019

Revizor:

Lydie Boszczyková

Předmět a rozsah revize:


Kontrola účetnictví a účetních dokladů



Kontrola účetních výkazů za rok 2017 a roční účetní závěrky



Kontrola inventarizace majetku, pohledávek a závazků



Kontrola daňových přiznání



Mzdová agenda

Výsledek revize:

Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že doklady jsou po věcné i formální stránce v pořádku a splňují náležitosti předepsané zákonem o účetnictví. Počáteční stavy účtů k 1. 1. 2018 souhlasí s konečnými stavy k 31. 12. 2017.
Účetní závěrka k 31. 12. 2018 byla provedena řádně, Účetní výkazy byly doloženy a jsou v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb.
Inventarizace majetku (fyzická inventura: pokladna, ceniny, majetek, zásoby zboží) byla provedena k datu účetní závěrky
v souladu se zákonem. Dokladová inventura nebyla doložena.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 bylo zpracováno dle platných předpisů a podáno finančnímu úřadu.
Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně bylo doloženo.

Mzdová agenda je zpracovávána externí účetní a je předmětem kontroly jiných orgánů, byla proto kontrolována jen
v rámci účetnictví.
Závěrečné hodnocení:
Neshledala jsem v hospodaření zapsaného spolku nedostatky, které by mohly ovlivnit výsledek hospodaření za rok 2018.
Účetnictví Hope4kids za rok 2018 je dle mého názoru vedeno úplně, průkazně a správně v souladu se zákonem č. 563/1991
o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy.
Doporučení:

Z účetnictví spolku vyplývá, že hospodářským výsledkem roku 2018 je ztráta ve výši 239.817,60 Kč. Zúčtování hospodářského
výsledku bude předmětem jednání členské schůze spolku.
Na základě proveden revize hospodaření doporučuji účetní závěrku za rok 2018 ke schválení.
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Manuela Jungová

8. Slovo ředitelky k závěru
Rok 2018 přinesl další velký nárůst, z čeho mám velkou
radost. Oslovili jsme kolem 30.000 dětí

a náctiletých a přinesli tím spoustu impulsů
do života mladých i jejich rodin.
Růst finančních příjmů však byl o něco menší než růst
výdajů, proto jsme rok uzavřeli s účetním minusem.
Od ledna jsme pak museli nouzově snížit naše výdaje. Modlíme se
a pracujeme na tom, aby ještě víc vzrostly i naše příjmy.

Eliška + Manuela: na podzim 2014 jsme se rozhodly, že se pustíme do velkých změn…
Bylo to náročné, ale umožnilo nám to velký růst.

V červnu 2019 vidím, že máme větší příjmy z činnosti (poplatky od škol)
i růst darů. Pro další vývoj naší služby však potřebujeme najít další
spojence, finanční podporovatele. Jen společně dokážeme dostat

dobré hodnoty do každého kouta republiky a tím mít pozitivní
vliv na další vývoj naši společnosti.
Mám velkou radost, když se dívám na fotku našeho týmu a vidím tolik fajn
lidí, velmi šikovných, obdarovaných a s velkým nasazením ve službě pro
mladou generaci ČR. A mám také velkou radost, když se dívám na seznam
našich milých věrných dárců - velmi si Vaší podpory vážím. Děkuji, že jste
v tom s námi!

SPOLEČ NĚ DOKÁŽEME VÍC E :)
Ke konce roku 2018 jsme měli 24 členů
týmu, z toho 18 lektorů ED.

Všechno má svůj čas! Pro další efektivní vývoj
ED i Tim 2,2 plánujeme naši organizaci rozdělit
na samostatné subjekty.

www.hope4kids.cz
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