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Všechny činnosti v rámci pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany vyko-

náváme v rámci projektu „Komplexní 

odborné a ambulantní pomoci ohro-

ženým rodinám s dětmi v Libereckém 

kraji“. Program zaměřený na podporu 

ohrožených rodin s dětmi realizujeme již 

od roku 2010 a v režimu sociálně právní 

ochrany od roku 2013. 

V rámci projektu bylo v roce 2015 
podpořeno celkem 126 rodin s dětmi. 
Rodinám jsme poskytli celkem 1 657 
sociálních intervencí.

Terénní aktivity projektu byly 
realizovány ve 34 městech a obcích 
Libereckého kraje (Blíževedly, 
Bulovka, Cvikov, Černousy, Česká 
Lípa, Desná, Doksy, Frýdlant, Hod-
kovice nad Mohelkou, Jablonec nad 
Nisou, Jablonné v Podještědí, Jiřetín 
pod Bukovou, Kamenický Šenov, 
Kořenov, Kunratice u Cvikova, Liberec, 
Loužnice, Nové Město pod Smrkem, 
Nový Bor, Nový Oldřichov, Polevsko, 
Prysk, Ralsko, Raspenava, Rychnov 
u Jablonce nad Nisou, Skalice u České 
Lípy, Smržovka, Stráž pod Ralskem, 
Stružnice, Svor, Tanvald, Velké Hamry, 
Zlatá Olešnice, Železný Brod).

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny 

s dětmi žijící na území Libereckého kraje, 

které se ocitají nebo se mohou ocitnout 

v ohrožení a vždy se jedná o rodiny 

v evidenci sociálně právní ochrany. 

Do cílové skupiny projektu patří zejména 

rodiny s různými skupinami ohrožených 

dětí (děti zanedbávané, týrané, zneuží-

vané, ohrožené sociálně patologickými 

jevy, páchající trestnou činnost, děti 

závislé, děti závislých rodičů, děti se ZP, 

s opožděným psychosociálním vývojem, 

s poruchami učení, s psychiatrickým 

onemocněním a další). Jedná se zejména 

o rodiny, kde hrozí odebrání dětí z rodin 

(prevence odebrání dítěte) nebo tam, 

kde je dítě dočasně umístěno mimo 

rodinu a existuje možnost brzkého 

návratu do bezpečného prostředí rodiny 

nebo širší rodiny.

Rodiče se nejčastěji ocitají v těchto 

obtížných životních situacích: sociální 

problémy často spojené s ekonomickým 

defi citem (zadluženost, fi nanční 

problémy), problémy s bydlením, 

ztráta zaměstnání i dlouhodobá 

nezaměstnanost (jednoho nebo obou 

rodičů), nezralost rodičů, rodiče sami 

pocházejí z nefunkčních rodin nebo sami 

vyrůstali v ústavním zařízení a chybějí 

jim rodičovské modely, často se také 

jedná o mnohočetné rodiny, sólo 

rodiče, rodiče se sníženým intelektem, 

rodiče ve výkonu nebo po výkonu trestu 

odnětí svobody, rodiče s poruchami 

osobnostmi, se závislostmi na alkoholu 

nebo návykových látkách, gamblerství, 

zdravotní postižení nebo dlouhodobá 

nemoc rodičů, invalidita atd.

V rodinách často u dětí nejsou dostatečně 

naplňovány základní fyzické, psychické 

a sociální potřeby – dítě bývá zanedbá-

váno, týráno či zneužíváno, nebo je 

tím přímo ohroženo, u dětí často hrozí 

uložení některého výchovného opatření 

nebo již výchovné opatření uloženo bylo 

např. soudní dohled, ústavní výchova, 

děti často trpí psychickými poruchami, 

jsou často opožděné v psychickém 

i fyzickém vývoji, děti také často trpí 

stigmatizací a sociálním vyloučením např. 

důsledkem špatné hygieny, nízkého 

sebevědomí, poruch chování, vyskytující 

se trestní činnosti apod. 

Úvodní slovo



4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ZA ROK 2015

Základní údaje 
o organizaci

Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených rodinách 

v evidenci sociálně právní ochrany, kde rodiče bez pomoci 

a podpory odborníků nejsou schopni vytvořit svým dětem 

takové podmínky a šance do života, jaké mají děti vyrůstající 

ve funkčních neohrožených rodinách. 

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou při řešení aktuálních 

problémů v rodině usilujeme o posílení schopností a doved-

ností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči mohlo zůstat doma 

a domov byl pro něj domovem…

 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

 Sídlo organizace: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I

 Identifi kační číslo: 26593980

 Číslo účtu: 94-4655980247/0100

 Právní forma organizace: nezisková, nestátní, obecně prospěšná společnost

 Datum zápisu do rejstříku

 obecně prospěšných společností: 1. listopadu 2013

 Spisová značka: O 485 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 Statutární orgán: Jaroslav Leško, ředitel organizace

 Zakladatel společnosti: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

  Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

 Správní rada: Latislavová Helena (předseda), Paur Jaroslav (člen), Prouzová Vlasta (člen)

 Dozorčí rada: Pomikálková Jindřiška (předseda), Vosáhlová Eva (člen), Kasincová Anna (člen)

Poslání
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 Ředitel organizace:  Jaroslav Leško

  Oddělení sociálně právní ochrany pobočka Česká Lípa

 Vedoucí sociální pracovník: Bc. Anna Kasincová

 Terénní sociální pracovník: Mgr. Monika Valdmanová

 Terénní sociální pracovník: Bc. Světlana Šafránková

  Oddělení sociálně právní ochrany pobočka Jablonec nad Nisou

 Vedoucí sociální pracovník: Eva Vítová, DiS.

 Terénní sociální pracovník: Bc. Zuzana Stejskal Schlesingerová

 Terénní sociální pracovník: Bc. Klára Topolová 

 Terénní sociální pracovník: Bc. Alena Riedlová 

  Oddělení sociálně právní ochrany pobočka Liberec

 Vedoucí sociální pracovník: Jana Krobová, DiS.

 Terénní sociální pracovník: Bc. Markéta Taterová

 Terénní sociální pracovník: Mgr. Martina Jakab Hendrychová

  Další osoby v projektu

 Supervizor: Mgr. Martin Halama

 Psychologové:  Mgr. Stanislav Opelka, Mgr. Alena Zemanová, 

PhDr. Miroslav Schovanec, Mgr. Milan Kohout

 Právníci:  Mgr. Aneta Ceháková, Mgr. Štěpánka Němcová-Milerová, 

Mgr. Kamila Vítková, Mgr. Pavel Svoboda

 Dluhový poradce: Monika Cyrus

 Odborný konzultant v oblasti kvality: Mgr. Dana Pivrncová

Organizační 
struktura projektu
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Podpora prohloubení 
vztahů rodičů s dětmi

Podpora prohloubení vztahů rodičů 

s dětmi byla zásadním cílem aktivit pro-

jektu jako účinné preventivní opatření 

před odebráním dítěte do náhradní vý-

chovné péče. Terénní sociální pracovník 

měl díky pravidelnému a intenzivnímu 

kontaktu s rodinou, možnost na rodinu 

během intervencí působit, motivovat 

a podpořit ji v efektivní komunikaci 

nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi 

samotnými rodiči a to zejména za účelem 

sjednocení jejich výchovných postojů. 

Podpora prohloubení vztahů mezi rodiči 

a dětmi byla v tomto umocněna také 

intenzivní odbornou psychologickou 

pomocí, která byla poskytována dle 

individuálních potřeb ohrožených rodin. 

Odborná psychologická pomoc byla 

orientovaná na řešení osobních, vzta-

hových a dalších specifi ckých problémů 

ohrožených rodin, které mohli negativně 

ovlivňovat život nezletilého dítěte, 

respektive všechny členy ohrožené 

rodiny.

Prevence zanedbání 
péče o děti 
a podpora vytváření 
sítě na ochranu práv 
a potřeb dětí

Prevence zanedbání péče o děti jako 

nástroj, který má předcházet zanedbání 

péče o děti a odstraňování možných 

následků zanedbání péče a současně 

ušetřit vysoké náklady spojené s odstra-

ňováním těchto škod v rodinách s dětmi. 

V rámci přímých intervencí v přirozeném 

prostředí byl kladen důraz na důsled-

nější péči rodičů o děti, zvýšení jejich 

fi nanční gramotnosti, aktivizace rodiny 

ke smysluplnému trávení volného času 

s dětmi a individuální podporu vývoje 

dovedností a osobnosti dítěte. Proběhly 

regionální konference pro odbornou 

veřejnost za účasti pracovníků OSPOD, 

pracovníků NNO a dalších subjektů pů-

sobících v oblasti péče o děti. Vzdělávání 

pracovníků projektu a jejich pravidelné 

supervizní vedení přispělo ke zvýšení 

jejich odborných kompetencí.

Zvýšení rodičovských 
kompetence v péči 
o děti

Zvýšení rodičovských kompetencí směřu-

jících k řádné péči o děti a posilování 

jejich kompetencí v oblasti zabezpečo-

vání rodičovských práv patří mezi hlavní 

cíle projektu. Velký důraz byl v praxi 

kladen na prevenci zanedbávání, týrání 

či zneužívání dětí a v konečném důsled-

ku i předcházení odebírání dětí z rodiny. 

Terénní sociální práce v rodinách 

zahrnovala přímý nácvik praktických 

dovedností v péči o domácnost i o děti 

a poskytování podpory rodičům k tomu, 

aby byli schopni tuto péči zvládnout. 

V rámci projektu byla dostupná intenziv-

ní přímá práce s ohroženými rodinami, 

tréninkové aktivity, doprovázení rodin 

na jednání na úřady či instituce, odborná 

psychologická pomoc, odborná právní 

a dluhová pomoc a další.

Zvýšení 
„životaschopnosti“ 
rodiny

Zvýšení „životaschopnosti“ rodiny 

bylo cílem zejména tréninkových aktivit 

rodiny v rámci přímé terénní práce v ro-

dinách s dětmi a odborné psychologické, 

právní a fi nanční pomoci. Jejich součástí 

byl trénink rodiny k větší samostatnosti, 

tak aby byla rodina schopná samostatně 

řešit svou situaci (nespoléhat na pomoc 

institucí…) a v přebírání odpovědnosti 

za své jednání a chování, trénink řešit 

„věci“ včas (dluhy, splátky, odvolání, 

schůzky atd.) v úzké souvislosti s cílem 

zvyšování rodičovských kompetencí 

v péči o děti. To mělo také pozitivní vliv 

v oblasti začleňování rodiny do komunity 

a zpětně přispělo také k prohloubení 

vzájemného vztahu rodičů s dětmi a dů-

slednějšímu přístupu rodičů k výchově 

a péči o děti v ohrožených rodinách, 

zvýšení schopností rodičů zabezpečovat 

a chránit práva a potřeby dětí a v koneč-

ném důsledku zajištění ochrany vlastních 

práv a potřeb dětí.

Cíle aktivit projektu
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Terénní aktivity

Terénní aktivity tvořily hlavní část 

projektu. Zahrnovaly zejména posky-

tování intenzivní terénní přímé sociální 

práce s ohroženými dětmi a rodinami. 

Služba byla poskytována terénní formou. 

V rámci poskytování služby byly posky-

továny zejména činnosti dle § 10 odst. 1 

písm. a), § 11 odst. 1 písm. a)–b) zákona 

č. 359/1999 Sb. b) zákona č. 359/1999 

Sb. Celkem bylo v rámci terénních služeb 

poskytnuto 1 657 intervencí. Poskytování 

terénních služeb zajišťovali terénní soci-

ální pracovníci. Součástí terénních služeb 

bylo také mapování a vyhodnocování 

situace v rodině, sledování vhodného 

působení rodičů na děti, práce s rodinou 

na zlepšování jejich vztahů s dětmi 

a na zlepšování situace rodiny, motivace 

rodiny k intenzivnímu a systematickému 

řešení její situace formou poskytování 

podpory při řešení, doprovázení rodiny 

na instituce, tréninkové aktivity, posilo-

vání rodičovských kompetencí (nácvik 

praktických dovedností…), doporu-

čování dalších odborníků, spolupráce 

s pracovníky OSPOD a dalšími orgány 

SPOD a subjekty pověřenými výkonem 

SPOD, vyhodnocování zpráv a posudků 

pro orgány SPOD.

Doprovody 
do zařízení/služeb

Doprovody zahrnovaly doprovázení 

ohrožených rodin. Doprovázení mělo 

podpůrný charakter. V případě samostat-

ného doprovázení rodičů musela mít tato 

činnost aspekt podpory a ochrany práv 

a potřeb dětí. Doprovázení vycházelo 

z individuálních potřeb ohrožené rodiny. 

Doprovázení zajišťovali terénní sociální 

pracovníci v rámci terénní sociální práce. 

Celkem se za rok 2015 uskutečnilo 172 

doprovodů. 

Psychosociální 
aktivity

Psychosociální aktivity zahrnovaly 

odbornou intenzivní psychologickou 

pomoc a terapii pro ohrožené rodiny 

s dětmi, výhradně na doporučení 

OSPOD. Odbornou psychologickou 

pomoc v rámci přímé práce zajišťovali 

vybraní externí psychologové s od-

povídající praxí. Za rok 2015 bylo 

poskytnuto celkem 174 psychologických 

a psychoterapeutických konzultací. 

Část psychologických konzultací byla 

poskytnuta přímo v bydlišti klientů a to 

zejména v těžko dostupných lokalitách 

kvůli nepříznivé fi nanční situaci někte-

rých rodin.

Poradenství

Poradenství zahrnovalo zejména 

poskytování odborného poradenství 

zaměřeného na ohrožené rodiny včetně 

podpory rodičovských kompetencí 

směřujících k zajištění práv a potřeb 

dětí a řádné péči o děti. Poskytování 

poradenství zajišťovali terénní sociální 

pracovníci. Poradenství bylo poskyto-

váno terénní formou přímo v rodinách 

nebo na jiném předem dohodnutém 

místě, případně ambulantní formou. 

Některým rodinám bylo poskytováno 

i právní a fi nanční (dluhové) poradenství. 

Konzultační/
informační činnost 

Konzultační činnost zahrnovala konzul-

tační činnost a případové konference 

v rámci mezioborové spolupráce 

a spolupráce s OSPOD. Spolupráci 

s OSPOD zajišťovali vedoucí sociální 

pracovníci. Případových konferencí 

se účastnil vedoucí sociální pracovník, 

terénní sociální pracovník, případně 

psycholog nebo další přizvaní odborníci.

Tréninkové aktivity

Tréninkové aktivity zahrnovaly zejména 

aktivity zaměřené zejména ke zvýšení 

„životaschopnosti“ rodiny, prohloubení 

vztahu mezi dítětem a rodičem, dále 

na podporu rodičovských kompetencí 

směřujících k řádné péči o děti a posilo-

vání kompetencí v oblasti zabezpečování 

práv. Součástí tréninkových aktivit byl 

trénink rodiny k větší samostatnosti, 

trénink k přebírání odpovědnosti za své 

jednání a chování, trénink řešit věci 

včas a trénink pozitivního rodičovství, 

který pracuje na vytvoření pevného 

vztahu mezi rodičem a dítětem a snaží 

se předcházet obtížím při výchově. 

Součástí tréninku bylo poskytovat 

rodičům podněty pro výchovu. Jednalo 

se o trénink efektivního rodičovství 

a pozitivní výchovy ve smyslu výchovné-

ho působení, které je založeno na blíz-

kém vztahu mezi rodičem a dítětem. 

Výsledkem tréninku je účinné řešení 

problémových situací vycházejících ze 

vzájemného respektování rodičů a dítěte. 

Tréninkové aktivity zajišťovali terénní 

sociální pracovníci terénní formou přímo 

v rodinách s dětmi. 

Aktivity projektu
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Osvěta 

Osvětová činnost probíhala po celou 

dobu trvání projektu distribucí materiálů 

o významu realizovaného programu, 

dále formou přednášky, workshopů 

a dalších pořádaných akcí. Informace 

o projektu byly dostupné na webových 

stránkách organizace a facebooku 

organizace. Propagační materiály byly 

umístěny všude tam, kde se pohybuje 

cílová skupina ohrožených rodin s dětmi. 

Další propagační materiály (letáky 

a vizitky) byly vytvořeny pro spolupracu-

jící objekty. Na této činnosti se podílel 

celý realizační tým.

Každá pobočka realizovala v roce 2015 

jednu odbornou přednášku. Téma 

přednášky bylo vybráno sociálními 

pracovníky tak, aby bylo aktuální a do-

týkalo se cílové skupiny. V České Lípě 

proběhla přednáška s názvem „Závislý 

rodič“, v Liberci přednáška „Šikana 

a kyberšikana“ a v Jablonci nad Nisou 

se uskutečnila přednáška „Tresty versus 

přirozené důsledky ve výchově“. 

V České Lípě se uskutečnil také 

workshop s názvem „Sladění rodinného 

a pracovního života“ a již druhým rokem 

jsme pořádali akci s názvem „Ježíškova 

dílnička“, která se pokaždé setká 

s velkou odezvou od rodičů i dětí, a která 

byla v roce 2015 pořádána také v Liberci 

a v Jablonci nad Nisou 

Propagace aktivit 
projektu

V rámci projektu byly zpracovány, vytiště-

ny a distribuovány barevné propagační 

letáky v nákladu 1 200 ks. Na všech 

dokumentech, tištěných materiálech, 

propagačních materiálech i formulářích 

záznamů o průběhu poskytování 

služby byla vždy uvedena loga projektu 

a písemná informace o fi nancování 

projektu z dotačního programu Rodina 

a ochrana práv dětí MPSV. 

Pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany a spolupracující organizace 

byli průběžně informováni o průběhu 

poskytování služby osobně, telefonicky 

i e-mailem, na osobních setkáních, 

seminářích, konferencích a dalších 

pořádaných akcí. Všem zúčastněným 

byly předány tištěné propagační 

materiály, výroční zprávy organizace 

a kontaktní informace na pracovníky 

služby. V místě konání těchto aktivit byl 

umístěn i banner zobrazující poskytova-

né služby. Uživatelé služby byli informo-

váni ústně i písemně vždy při vstupních 

sociálních šetřeních. Na webových 

stránkách CZP LK o.p.s. bylo již v roce 

2013 zveřejněno poslání služby. Dále se 

na webových stránkách objevily články 

a průběžné informace o realizovaných 

aktivitách, pozvánky na semináře, 

workshopy a konference. Základní 

informace o službě byly předávány 

sociálním pracovníkům a zástupcům 

měst a obcí v regionu, např. na setkání 

komunitního plánování, v rámci poskyto-

vání kontaktních míst CZP LK o.p.s. 

Vzdělávání sociálních 
pracovníků 

Všichni pracovníci byli proškoleni 

v minimálně v rozsahu 24 hodin 

ročně dle vzdělávacího plánu orga-

nizace a individuálních vzdělávacích 

plánů pracovníků. V průběhu realizace 

projektu účastnili několika školících akcí, 

seminářů a workshopů, dále se věnovali 

samostudiu. 

Naši terénní sociální pracovníci absolvo-

vali tyto vzdělávací akce:

 • Akreditovaný kurz „Rodina v kontextu 

sociální práce“ 

 • Akreditovaný kurz „Úvod do prezen-

tačních dovedností“

 • Akreditovaný kurz „Rodinné mapy: 

Sociální anamnéza a diagnostika 

rodiny“

 • Akreditovaný kurz „Základy krizové 

intervence tváří v tvář pro pracovníky 

ze služeb sociální prevence“

 • Akreditovaný kurz „Problematika 

komunikačních dovedností pro práci 

s uživateli sociální služby“ 

 • Akreditovaný kurz „Sociálně právní 

ochrana dětí – IPOD“

 • Akreditovaný kurz „Úvod do proble-

matiky domácího násilí a stalkingu 

v praxi“
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Dne 18. 9. 2015 byla MPSV v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole (zákon o fi nanční kontrole) 

provedena kontrola projektu v období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hospodaření projektu

Náklady (Kč)

1 Provozní náklady celkem 407 963,52 

1.1 Materiálové náklady 126 222,26 

1.1.1 Kancelářské potřeby 32 462,49 

1.1.2 Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 53 260,84 

1.1.3 Pohonné hmoty 15 203,00 

1.1.4 Jiné materiálové náklady 25 295,93 

1.2.1 Energie 16 895,32 

1.2.1.1 Elektřina – 

1.2.1.2 Plyn – 

1.2.1.3 Vodné a stočné – 

1.2.1.4 Jiné energie 16 895,32 

1.2.2 Opravy a udržování 2 831,78 

1.2.2.1 Opravy a udržování budov – 

1.2.2.2 Jiné opravy a udržování 2 831,78 

1.2.3 Cestovné 78 241,98 

1.2.3.1 Cestovné zaměstnanců 78 241,98 

1.2.3.2 Cestovné uživatelů – 

1.2.4 Ostatní služby 183 772,18 

1.2.4.1 Telefony 17 701,30 

1.2.4.2 Poštovné 431,75 

1.2.4.3 Ostatní spoje – 

1.2.4.4 Nájemné 3 413,40 

1.2.4.5 Právní a ekonomické služby 62 145,84 

1.2.4.6 Školení a kurzy 48 437,32 

1.2.4.7 Pořízení DNM do 60 tis. Kč – 

1.2.4.8 Jiné služby 51 642,57 

2 Osobní náklady celkem 1 584 090,40 

2.1 Mzdové náklady 1 229 867,40 

2.1.1 Hrubé mzdy 1 056 867,40 

2.1.2 OON na DPČ – 

2.1.3 OON na DPP 173 000,00 

2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 354 223,00 

2.2.1 Pojistné ke mzdám 354 223,00 

2.2.2 Pojistné k DPČ – 

2.2.3 Ostatní pojistné – 

2.3 Ostatní sociální náklady – 

Celkem 1 992 053,92

Výnosy

 1 MPSV 1 107 480,00 

 2 MŠMT – 

 3 MZ – 

 4 MV – 

 5 Ostatní resorty státní správy – 

 6 Mezirezortní rady vlády – 

 7 Úřady práce – 

 8 Magistrát, obec 373 250,00 

 9 Kraj 35 070,00 

 10 Fondy zdravotních pojišťoven – 

 11 Nadace zahraniční i tuzemské – 

 12 Sbírky – 

 13 Sponzorské dary 13 000,00 

 14 Příjmy od uživatelů – 

 15 Prostředky ze strukturálních fondů EU – 

 16 Jiné – 

Celkem 1 528 800,00
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Zpráva nezavislého auditora 
za rok 2015

Ověřili jsme přiložené „Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu 

pro rok 2015 na projekt nestátní neziskové organizace v oblasti 

podpory rodiny za projekt Komplexní odborná terénní 

a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém 

Kraji“ (dále jen Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu) sestavené 

za rok 2015 účetní jednotkou CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. se sídlem Liberec, 

Zahradní 415/10, PSČ 460 01, IČ: 265 93 980. Za vedení 

účetnictví a sestavení tohoto Vyúčtování dotace ze státního 

rozpočtu je odpovědný statutární zástupce účetní jednotky. 

Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o tomto Vyúčtování 

dotace ze státního rozpočtu.

Provedli jsme audit Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu 

v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 

auditorskými standardy, zejména Mezinárodním auditorským 

standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 a souvisejícími 

aplikačnímí doložkami Komory auditorů České republiky. 

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 

a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou 

jistotu, že Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu neobsahuje 

významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž 

cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 

uvedených ve Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu. Výběr 

auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 

posouzení rizik, že Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu 

neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení Vyúčtování 

dotace ze státního rozpočtu. Cílem posouzení vnitřních kontrol 

je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 

k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení 

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 

odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 

Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný 

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní jednotka za rok 2015 ve všech 
významných ohledech dodržela ustanovení týkající se 
účetnictví a způsobu použití poskytnuté neinvestiční dotace 
defi nované v ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí neinvestiční 
dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2015 
a účetnictví dotace je vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a je podloženo příslušnými 
podpůrnými dokumenty v souladu s českými účetními 
předpisy.

Zpráva nezávislého auditora určená poskytovateli dotace
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Odbor sociální a rodinné politiky, 
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o.
číslo oprávnění auditorské společnosti 499

Na Rybníčku 387/6

460 01 Liberec 3

Ing. Štěpánka Grohová

auditor číslo oprávnění 1781

V Liberci 8. června 2016
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Finanční pomoc

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Statutární město Liberec

 • Statutární město Jablonec nad Nisou

 • Město Tanvald

 • Město Česká Lípa

 • Město Nový Bor

 • Liberecký kraj

 • Město Železný Brod

 • ArtGlass s.r.o.

 • Obec Svor

 • Město Hodkovice nad Mohelkou

 • Město Raspenava

 • Město Desná

 • UNCARIA ČR, s.r.o.

Poděkování

Spolupracující subjekty

Terénní sociální pracovníci po dobu realizace služby spolupracovali 

zejména s těmito úřady a organizacemi:

 • OSPOD

 • MěÚ a ÚP Nový Bor

 • MěÚ a ÚP Česká Lípa

 • MěÚ a ÚP Jablonec nad Nisou

 • MěÚ a ÚP Liberec

 • MěÚ a ÚP Frýdlant

 • MěÚ a ÚP Železný Brod

 • MěÚ a ÚP Tanvald

 • Magistrát města Liberec

 • MěÚ Cvikov

 • MěÚ Mimoň

 • MěÚ Doksy

 • MěÚ Nové Město pod Smrkem

 • MěÚ Hodkovice nad Mohelkou

 • Farní charita Česká Lípa a Nový Bor

 • Farnost Cvikov

 • O.s. Lampa Mimoň

 • Poradna pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy Česká Lípa 

a v Jablonci nad Nisou

 • Pedagogicko-psychologická poradna 

v České Lípě a v Jablonci nad Nisou

 • SVP Děčín

 • Člověk v tísni

 • SVP Česká Lípa

 • Služby města Cvikov

 • Stavební bytové družstvo Sever

 • Naděje – pobočka Jablonec nad Nisou

 • Sdružení Drak

 • Bílý kruh bezpečí

 • Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou

 • Mateřské centrum Jablíčko 

v Jablonci nad Nisou

 • Pomoc v nouzi Liberecko

 • HOSt

 • Česká charita

 • Český červený kříž

 • Soudy, probační a mediační služby, 

policie, diagnostické ústavy, 

nemocnice, ordinace dětských lékařů, 

psychologů, psychiatrů, školská 

zařízení, dětské domovy aj.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají s námi…
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Oddělení sociálně právní ochrany

Pobočka Česká Lípa
Konopeova 812

470 01 Česká Lípa 

T/F  487 853 481 

E  spod.ceskalipa@czplk.cz

Pobočka Jablonec nad Nisou
Emilie Floriánové 8

466 01 Jablonec nad Nisou

T/F  483 356 218

E  spod.jablonec@czplk.cz

Pobočka Liberec
Zahradní 415/10

460 01 Liberec XI

T/F  485 104 044

E  spod.liberec@czplk.cz

www.czplk.cz


