Příloha č. 1
Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2014
1. Zpráva o činnosti
Květná Zahrada vnikla jako občanské sdružení registrací Ministerstvem vnitra ke dni 13. 7.
2005. Po zahájení poskytování sociálních služeb otevřením Domu na půl cesty v Květné (červenec
2005) vyvíjí svou činnost nepřetržitě a stabilně poskytuje sociální služby. V červenci 2013 byla
zahájena další činnost – provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014 stála organizace před nutností
transformace respektive změnou právní formy z občanského sdružení. V souladu s tímto zákoníkem
se mohou organizace stát spolkem, nebo se transformovat v sociální družstvo nebo zapsaný ústav.
S ohledem na charakter poskytovaných služeb a činností se jako jediná vhodná varianta ukázala
transformace v zapsaný ústav. Tento krok, tedy změnu právní formy z občanského organizace
v zapsaný ústav schválila Valná hromada organizace na svém zasedání 20. prosince 2013. V roce
2014 byla jmenována zakladatelem správní rada, v srpnu 2014 následně ředitel organizace.
S účinností k 26. září 2014 zaregistroval Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice novou
právní formu – ústav, spisová značka U 23.
Vývoj roku 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb
V roce 2014 organizace poskytovala opět sociální službu Dům na půl cesty Květná (dále jen „DPC“).
Služba byla poskytována stabilizovaně a nepřetržitě v průběhu celého roku.
V roce 2014 byl provoz DPC financován z veřejné zakázky na poskytování služeb domu na
půl cesty pro okres Svitavy na období únor 2013 - prosinec 2014 v rámci Individuálního projektu
Pardubického kraje na sociální služby II1. celkový objem vysoutěžených finančních prostředků na
období tohoto projektu pro DPC byl 2 390 580,- Kč bez DPH.
Organizace poskytovala v průběhu roku 2014 služby celkem 23 zájemcům o sociální služby
DPC. Podmínky k ubytování v hlavním objektu DPC a navazujícím objektu č.p. 42 byly limitující
svou kapacitou a proto došlo k rozšíření prostor bydlení pro uživatele služeb, konkrétně byl smluvně
zajištěn obecní byt v Květné č.p. 166 (posádka) pro ubytování 2-3 osob.
Kolektiv pracovníků DPC tvořilo celkem 5 kmenových pracovníků, z toho dvě pracovnice na
poloviční úvazek. Dále v rámci provozu DPC pracovali vytipovaní uživatelé služeb jako pomocní
dělníci provozu DPC. Jejich počet odvisel od počtu podporovaných pracovních míst poskytnutých
Úřadem práce ve Svitavách.
Pokračovala spolupráce v rámci partnerství mezi organizací na jedné straně a městy
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Moravskou Třebovou, Svitavami, Poličkou, Litomyšlí a obcí Květná na straně druhé. Písemné
prohlášení o partnerství podepsané odpovědnými zástupci všech stran stanovuje základní ideu
spolupráce – organizace bude poskytovat sociální služby přednostně klientům z uvedených měst
a obce a jejich správních obvodů. Členy organizace byli nadále zástupci všech partnerských měst
a obce Květná, po transformaci v ústav se zástupci partnerských měst a obce Květná stali členy
správní rady.
Činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí
Na základě přání partnerských měst a potřeb regionu si organizace zajistilo pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí v poměrně širokém rozsahu. Základem je pověření k provozování
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc („ZDVOP“) s názvem „Květináč“. Toto zařízení
organizace začalo provozovat od 1. 7.2013, kapacita je 6 dětí první děti do něj nastoupily v září 2013.
Do konce roku 2014 zařízení poskytlo pomoc celkem 15ti dětem. Provoz zařízení v roce 2014
zajišťovalo celkem 9 pracovníků, z toho 3 na plný úvazek a další na dílčí úvazky dle dohod o
provedení práce. V rámci této činnosti organizace široce spolupracuje s OSPODy pověřených obcí
Pardubického kraje. Pro provoz zařízení vytvořilo organizace všechny potřebné předpoklady,
dokumenty a podmínky tak, aby služby byly poskytovány podle odpovídajících standardů. Činnost
zařízení směřuje zejména vůči starším a rizikovým dětem, se kterými se málo daří dosud pracovat.
Dle získaných informací absorbovalo zařízení v roce 2014 cca 90% všech dětí v Pardubickém kraji,
které byly umístěny z výchovných důvodů.
Činnost v oblasti služeb preventivně výchovné péče
Na žádost partnerských měst organizace v roce 2013 zahájila kroky k založení střediska výchovné
péče okresního formátu, které bude mít stacionář, ambulantní a terénní charakter a bude poskytováno
na 6ti místech v okrese. V září 2013 byla podána žádost na zápis „Střediska výchovné péče Svitavska“
(dále jen SVP) do rejstříku škol a školských zařízení, po konzultacích s právníky MŠMT organizace
nakonec rozhodnutím Valné hromady ze dne 20.12.2013 založila školskou právnickou osobu s tímto
názvem. Organizace k tomuto subjektu vykonává práva zřizovatele a zástupce organizace je členem
Rady.
V září 2014 zahájilo SVP činnost, ředitelem byl jmenován Mgr. Petr Dřínovský. Z celého okresu
Svitavy dostáváme velmi pozitivní ohlasy o činnosti SVP a jeho potřebnosti.
Činnost v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání
Organizace od roku 2010 vyvíjí činnosti v oblasti sociálního podnikání. V roce 2011 se jednalo
zejména o práce pro město Svitavy (zametání, údržba veřejné zeleně, opravy info tabulí naučné
stezky, apod.) a Polička (práce pro městské lesy). V roce 2012 byla činnost rozšířena o pomocné a
úklidové práce pro další subjekty, právnické i fyzické osoby a obec Květnou. V roce 2013 tyto
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činnosti pokračovaly a rozšířily se o přípravné práce na zahájení provozu sýrárny v roce 2014. V této
souvislosti organizace zakoupila i první vlastní hovězí dobytek – 3 kusy krav plemene švýcarský
hnědý skot.
V květnu 2014 zahájila oficiálně provoz sýrárna, která v průměru denně zpracovává 120 l mléka.
Prodejní síť byla vytvořena v dosahu partnerských měst.
Další aktivity se rozvíjely v oblasti drobných zakázek a prací pro firmy i soukromé osoby.
Pokračovala spolupráce s Úřadem práce ve Svitavách. Organizace uzavřela s tímto úřadem i pro rok
2014 dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
Tak bylo možné zřídit 12 pracovních míst, která byla z větší části po celý rok obsazována uživateli
sociálních služeb organizace, kteří tak získali zaměstnání a postupně i první praxi. Pro koordinaci
práce s nimi bylo možné z těchto míst vyčlenit i 2 předáky, kteří řídili práce zaměstnaných uživatelů.
Další aktivity a činnosti
V roce 2014 pokračovala rekonstrukce obou budov, ve kterých organizace vyvíjí své aktivity (Květná
40 a 42). Po zásadní fázi rekonstrukce v roce 2013, kdy došlo k výměně všech starých oken, byly
vybudovány prostory sýrárny, rekonstruovány prostory ZDVOP, provedena rekonstrukce
bleskosvodu, rozšířeno vytápění vč. přípravy na solární ohřev vody, vybudovány prostory pro
poskytování ubytování v rámci agroturistiky, přistavěny hospodářské přístavby, omítnuty zdi,
prodloužena střecha, provedeno zateplením opraveny chlévy, provedena izolace obvodových zdí a
zajištěna část hlavní budovy proti sesuvům terénu, opraveny chlévy, provedena rekonstrukce zázemí
zaměstnanců a příprava dalších prostor pro sociální podnikání, byly v roce 2014 zejména
dokončovány a rozšiřovány prostory ZDVOP.
Organizace se také zapojila do projektu „Stáže ve firmách“.
Projekt Získej práci, co tě baví
Organizace se od března 2013 účastnila jako partner projektu „Získej práci, co tě baví“
(CZ.1.04/3.3.05/96.00215), který realizuje společnost MAVO-Vzdělávání, s.r.o..
V rámci tohoto projektu organizace vytvořilo na období 1 roku 9 pracovních míst a zaměstnalo 9
mladých lidí do 26 let věku z Pardubického kraje, na období další, tj. od března 2013 do února 2014,
jsme vytvořili 8 pracovních míst a zaměstnali další mladé rizikové lidi z Pardubického kraje.
Pracovníci se podíleli na činnostech organizace, ale zejména byli za účelem zvýšení kvalifikace
vysíláni do firem a subjektů, kteří jim poskytují možnost realizace dlouhodobé stáže. Tato zcela nová
forma práce vytváří předpoklady pro pozdější úspěšné začlenění zaměstnaných mladých lidí do
běžného života. V rámci projektu byla zakoupena také technika potřebná pro aktivity sociálního
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podnikání a práci s mladými lidmi.

2.

Zpráva o hospodaření organizace v roce 2014
Organizace hospodařila v roce 2014 s celkovým objemem prostředků ve výši 7 098 000,- Kč.

Účetní závěrka za rok 2014 a rozbor hospodaření je přílohou č. 1 této zprávy.
Organizace zakončila činnost s přebytkovou finanční bilancí. Všechny finanční prostředky byly řádně
vyúčtovány všem dárcům a poskytovatelům dotací. Členům orgánů ústavu nebylo poskytnuto žádné
plnění.

3.

Závěrečné shrnutí za rok 2014

Organizace v roce 2014 pokračovala v poskytování sociálních služeb Domu na půl cesty Květná.
Zásadním způsobem se posunula rekonstrukce objektů organizace, byla dokončena naprostá většina
potřebných prací a oprav, a to jak pro potřeby uživatelů služeb, tak pro další aktivity organizace.
V tomto ohledu hrál ústřední roli grant Nadace Saint-Gobain Foundation v Paříži a další vložené
finanční prostředky.
Organizace začala provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Květináč“ a zřídila
„Středisko výchovné péče Svitavska“. Tím byly vytvořeny 2 zásadní dosud chybějící druhy
intervenčních služeb pro okres Svitavy.
Sociální podnikání přešlo postupně od zkušební fáze do fáze standardního výkonu. V dalším roce
budou příjmy ze sociálního podnikání již významně doplňovat celkové příjmy organizace v oblastech
sociálních služeb, výkonu sociálně – právní ochrany dětí i dalších.
Organizace se připravila na transformaci v souvislosti s novým občanským zákoníkem a změnila se
v zapsaný ústav.
Děkujeme všem pracovníkům, členům správní rady, příznivcům, dobrovolníkům, Úřadu
práce ČR, Krajské pobočce v Pardubicích, Pardubickému kraji, dalším úřadům, institucím,
spolupracujícím neziskovým organizacím, zástupcům partnerských měst a obce Květná za jejich
snahu, přízeň či podporu.
V Květné dne 30. června 2015
připravil: Mgr. Ferdinand Raditsch
ředitel
Schváleno Správní radou Květné Zahrady, z.ú. dne 20. srpna 2015
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