VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2018
SOPRE CR, obecně prospěšná společnost, je nestátní nezisková organizace, která
vznikla v roce 2007 na základě potřeby zajistit pro občany města Chrudim potřebné
chybějící sociální služby. Společnost má sídlo v Chrudimi, Tovární ulice č. 1114,
v přízemí budovy Městské ubytovny.
I.

V roce 2018 byly registrovány a poskytovány tři dlouhodobě fungující
sociální služby:

a) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – je souborem specifických činností,
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a také soběstačnosti osob,
poskytovaných rodině s dětmi, u nichž může být jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci
překonat a u nichž tedy existují možná další rizika jejich vývoje a případného sociálního
vyloučení.
Služba je poskytována jako ambulantní i terénní od Pondělí do Pátku.
Mimo terénní práce přímo v rodinách v Chrudimi, Prachovicích, Heřmanově Městci,
Seči, Žďárci u Seče, Medlešicích a Křižanovicích s kapacitou 10 hodin týdně
poskytujeme i ambulantní službu v rozsahu 20 hodin týdně. 14 rodin podepsalo
Smlouvy o spolupráci, z toho bylo 10 rodin na základě objednávky OSPOD Chrudim a
Pardubice, zahrnujících 25 Individuálních plánů s dospělými, vztahujících se zejména
k jejich dětem.
V roce 2018 jsme naši službu poskytovali v 256 dnech, strávili jsme s rodiči a jejich
dětmi mnoho hodin, kontaktů a intervencí.
b)

Nízkoprahové denní centrum – poskytuje osobám bez přístřeší, hovořícím českým
jazykem, základní a případně i zcela anonymní bezplatnou podporu a pomoc při
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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 9:00 do 17:00 hodin. Okamžitá kapacita je 20 osob.
V roce 2017 tuto možnost využilo 6 420 osob (228 mužů a 91 žen).
c) Noclehárna – poskytuje osobám bez přístřeší, hovořících českým jazykem, základní
podporu a pomoc při řešení jejich 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
dlouhodobého řešení jejich nepříznivé situace. Služba je poskytována každý den v době
od 18:00 – 08:00 hodin. Klienti z Chrudimi platí za noc 30,- Kč, ostatní 50,- Kč. Kapacita
noclehárny byla v roce 2013 postupně navyšována až na současnou kapacitu 23 lůžek.
Na nich můžeme nabídnout přespání samostatně ženám, tak i mužům. Také jsme
schopni nově poskytnout nocleh rodině s dětmi odděleně od ostatních uživatelů
noclehárny, včetně samostatného WC a sprchy. Možnost přespání využilo v roce 2017
celkem 5 472 osob (3 957 mužů a 1 515 žen).
II.

Roční účetní uzávěrka - byla provedena účetní naší společnosti podle všech
závazných ustanovení Ministerstva financí České republiky ke státním účetním
výkazům. „ Přiznání k dani z příjmu právnických osob“ bylo v řádném termínu do
konce března 2019 předáno Finančnímu úřadu v Chrudimi.

III.

Výrok auditora k Roční účetní uzávěrce – bude zadán odborníkovi, kterého schválí na
svém zasedání Správní rada SOPRE CR o.p.s. Ředitelem je navržena ing. Studničková,
která již prováděla audit v minulých letech. Auditem bude také v souladu se Zákonem
ověřena i tato Výroční zpráva za rok 2018, zda finanční údaje v ní uvedené odpovídají
skutečným výsledkům účetnictví společnosti.

IV.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích:

Náklady

= 4 160 615,76 Kč

Výnosy

= 4 378 463,59 Kč
--------------------------

Výsledek hospodaření po zdanění

= + 217 847,83 Kč
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Vývoj a konečný stav fondů – žádné fondy nemáme
V. Stav a pohyb majetku a závazků – výše majetku je uvedena v Roční účetní
uzávěrce (viz bod III.), žádné závazky nemáme.
VII. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů – zakládací listiny byly úředně
upraveny již počátkem roku 2012 v souladu se Zákonem a spolu s úpravou složení
řídících orgánů byly zapsány do Rejstříku o. p. s., vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl O, vložka 152.
VIII.

Spolupracující organizace:
MPSV ČR
Krajský úřad Pardubického kraje (odbor sociálních věcí)
Městský úřad v Pardubicích (OSPOD)
Městský úřad v Chrudimi (zejména odbor sociálních věcí vč. OSPOD)
Městská policie Chrudim
Policie České republiky
Střední zdravotní a sociální škola, Chrudim (stáže studentů)
Vyšší odborná škola Pardubice (stáž studentů sociálního oboru)
Farní charita, Chrudim
Šance pro tebe, Chrudim
BERSERK SECURITY s. r. o. Pardubice
Probační a mediační služba v Chrudimi
Tato Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 16. 5. 2019

V Chrudimi, květen 2019
PaedDr. Mgr. Jan Kouba
ředitel společnosti

3

