VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2010

SOPRE CR obecně prospěšná společnost je nestátní nezisková organizace, která vznikla na
základě potřeby zajistit v první řadě pro občany města Chrudim potřebné chybějící sociální
služby. Od roku 2008 tak poskytuje čtyři registrované služby. Organizace má sídlo v Chrudimi,
Tovární 1114 v přízemí budovy Městské ubytovny.

I.

V roce 2010 poskytovala tyto sociální služby:

a) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – je souborem specifických činností,
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob
poskytovaných rodině s dětmi, u nichž je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadu
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci
překonat a u nichž tedy existují další případná rizika jejich vývoje.
Služba je poskytována ambulantně od Pondělí do Pátku. Dopoledne pro děti ve věku
3 – 7 let (předškolní výchova), odpoledne pro děti od věku 7 let (školní úkoly, pomoc
s učením). Tato služba je bezplatná a má kapacitu 20 osob.
V uplynulém roce jí využilo 2 136 osob.

b) Nízkoprahové denní centrum – poskytuje osobám bez přístřeší, hovořícím českým
jazykem, základní a případně i zcela anonymní a bezplatnou podporu a pomoc při
řešení aktuální životní situace s možností důstojného uspokojení základních lidských
potřeb především bezpečí, tepla a tělesné očisty spolu se sociálním poradenstvím o
možnostech návazného řešení jejich nepříznivé momentální situace.
Služba je poskytována každý den v době od 9:30 – 17:00 hodin. Kapacita je 10
osob.V uplynulém roce službu využilo 4 147 osob.
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c) Noclehárna – poskytuje osobám bez přístřeší, hovořícím českým jazykem, základní
podporu a pomoc při řešení aktuální životní situace možností důstojného uspokojení
základních lidských potřeb i anonymně,především bezpečí, tepla, tělesné očisty a
spánku spolu s bezplatným sociálním poradenstvím o možnostech řešení jejich
nepříznivé situace.
Služba je poskytována každý dne v době od 18:00 – 08:00 hodin. Klienti z Chrudimi
platí za noc 30,- Kč, ostatní 50,- Kč.
V průběhu roku byla kapacita noclehárny zvýšena. 10 lůžek je pro muže a 5 lůžek
pro ženy. V uplynulém roce přespalo v noclehárně 3 465 osob.

d) Krizová pomoc – poskytuje specializovanou pomoc česky mluvícím osobám, které
jsou v krizi (domácí násilí, rozpad nebo konflikt mezilidských vztahů, ztráta základních
životních jistot, psychosociální zátěž, bezdomovectví apod.) adresně tak, aby bylo
minimalizováno jejich trvalé ohrožení.
Služba je poskytována buď ambulantně ve všedních dnech, nebo pobytovou formou
v délce maximálně sedm dnů. Služba disponuje místností se čtyřmi lůžky a je
poskytovaná bezplatně.
V uplynulém roce jí využilo celkem 66 osob po dobu 149 dnů.

Z výše čísel vyplývá, že všechny uvedené sociální služby jsou potřebné, využívané a
tedy přínosné. SOPRE CR o.p.s. je již za dva roky své plné existence pevně ukotvená
v systému poskytovaných sociálních služeb v Chrudimi. Je také partnerem orgánů
státní správy i neziskových organizací města i regionu.
Personál SOPRE CR o.p.s. pracoval po celý uplynulý rok v nezměněném počtu 7 osob.
5 pracovníků pracuje na plný úvazek, 2 pracovníci na zkrácený. Dva pracovníci získali
potřebnou rekvalifikaci v oboru „ Pracovník v sociálních službách“, poslední pracovník
bez potřebné kvalifikace se bude rekvalifikovat na jaře 2011.
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II.

Roční účetní uzávěrka – byla provedena účetní společnosti podle všech
závazných ustanovení Ministerstva financí České republiky ke státním účetním
výkazům. Následné „ Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ bylo zpracováno
a předáno Finančnímu úřadu v Chrudimi dne 28. 3. 2011.

III.

Výrok auditora k Roční účetní uzávěrce – bude zadán audit Roční účetní uzávěrky
auditorovi, kterého určí na svém zasedání Správní rada SOPRE CR o.p.s. Bude
zároveň auditorem ověřena i Výroční zpráva za rok 2010, zda v ní uvedené
finanční údaje odpovídají Roční účetní uzávěrce. (viz Zpráva nezávislého auditora)

IV.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích –
Příjmy
Výdaje

………………………… + 1.713.059,62 Kč
………………………… + 2.043.327,09 Kč
------------------------Výsledek hospodaření po zdanění =
- 330.267,47 Kč
================

V.

Vývoj a konečný stav fondů - žádný fond nemáme

VI.

Stav a pohyb majetku a závazků – výše majetku je uvedena v Roční účetní
uzávěrce, závazky naše společnost žádné nemá.

VII.

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů – zakládací listiny nebyly v roce
2010 měněny a složení řídících orgánů bylo také beze změn.
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Tato Výroční zpráva bude po schválení Správní radou o.p.s. a schválení auditorem do 30
dnů uložena do sbírky listin u Rejstříkového soudu v Pardubicích. Její plné znění bude také
uveřejněno na www.soprecr.cz.

V Chrudimi dne 16. 4. 2011

Jan Kouba
ředitel

