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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

 

 

Vážení čtenáři výroční zprávy, 

 

rok 2019 byl pro naši organizaci vskutku 

přelomový. 

Naše činnost v sociální oblasti 

a rodinné politice získala na síle naším 

novým projektem v oblasti zaměstnanosti  

a završilo se tak budování ucelených služeb 

na podporu změny v životě našich klientů. 

Rozšířili jsme tímto aktivity i do Olomouce  

a Přerova. 

Spolek byl a stále je stabilním 

partnerem pro Úřady práce, návazné sociální 

služby i města jako taková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí našich středisek absolvovali 

manažerské vzdělávání, rovněž ostatní 

pracovníci měli možnost využít mnoha kurzů. 

Znovu jsme se přesvědčili, že osobnostní  

i profesionální růst všech pracovníků je pro 

naši organizaci klíčový. 

 Vyjadřuji touto cestou poděkování 

všem našim pracovníkům, bez kterých by se 

naše aktivity nemohly realizovat. 

Mám opravdu velkou radost, že se 

nám podařilo udržet kvalitní stávající 

projekty a myslet i na rozvoj organizace. 

 

PaedDr. Eva Kráčmarová, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

  

 

   OBSAH 

 

 

Organizační struktura…………………………………………………………………………………………. 4 

 

Sociální služby…………………………………………………………………………………………………….  5 

 

Prorodinné aktivity……………………………………………………………………………………………  8 

 

Ostatní projekty…………………………………………………………………………………………………  13 

 

Finanční zpráva………………………………………………………………………………………………….  17

            

            

   

 
 
 
 

 



 

4 
 

 

 



 

5 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 

 

 
  
 
Poslání: 

Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi v tíživých životních situacích. 
Zvýšením informovanosti, rozvíjením schopností a dovedností jim umožníme plnohodnotný 
život ve společnosti. 
 
Cílová skupina: 

Rodiny s dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, děti a mládež ve věku 
od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Moravský Beroun, Šternberk). 

Věková struktura: děti předškolního věku: 3 – 7 let, mladší děti: 7 – 10 let, starší děti: 
11 – 15 let, dorost: 16 – 18 let, mladí dospělí: 19 – 26 let, dospělí: 27 – 64 let. 
 
Kde nás najdete: 
Masarykova 371, Moravský Beroun; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30 
Dvorská 13, Šternberk; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30 
V terénu jsme působili na celém Šternbersku. 
 
O našich aktivitách: 

V roce 2019 jsme našim uživatelům 
poskytli podporu v oblastech výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti (například 
nácviky v rámci rodičovských kompetencí), 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (učili jsme se, 
jak správně využívat veřejné služby), 
sociálně terapeutické činnosti 
(podporovali jsme uživatele v krizových 
situacích), pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (řešili jsme obtíže 
v oblasti bydlení, zaměstnání i dluhů).  

Součástí činnosti je i spolupráce 
s odborem sociálně – právní ochrany dětí 
(jsme pověřenou osobou), úřady práce, 
školami i asistenty prevence kriminality a 
policií. V rámci preventivních aktivit se 
nám daří na rodiče i jejich děti působit, 
a tak zmírňovat ohrožení nežádoucími 
jevy. 

 
Mgr. Roman Brázda 

 
Počet rodin: 48 domácností (+4 anonymní uživatelé) 
 
 
Fakultativní činnosti: 
 
Jednorázové akce: besedy, kulturní akce, dětský den 
 
Službu podporuje MPSV, Olomoucký kraj, město Šternberk i město Moravský Beroun.                              
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
 

Vyhledávání dětí, na které se sociálně - právní ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona  

č. 359/1999 Sb. 

Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci organizace při své další 

činnosti mohou dozvědět o ohrožených dětech nepřímo v rámci ambulantních služeb, nebo 

aktivně, kdy pracovníci organizace provádí terénní sociální práci. 

 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  

Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku, 

rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, zajišťujeme poradenství rodičům ve věcech 

výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny. 

 

Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte  

a při péči o dítě zdravotně postižené  

Pracujeme s rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických dovedností 

a zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí s postižením a jejich rodin a na usnadnění 

jejich osamostatňování.  

 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku  

V rámci činnosti jednotlivých středisek se v práci s dětmi zaměřujeme na preventivní 

aktivity týkající se např. šikany, zneužití návykových látek, zanedbávání školní docházky, 

bezpečného užívání internetu apod.  

 

Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti  

Toto pověření naplňujeme prostřednictvím klubových aktivit určených pro děti a 

mládež v  Centru pro rodinu děti a mládež Moravský Beroun a Šternberk. Zařízení jsou 

především určena ohroženým dětem, kterým nabízí výchovné programy, využití volného 

času či rozvoj dovedností. 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 

 

 
 
Poslání: 

Posláním NZDM Respiro bylo vytvořit a nabídnout bezpečný prostor pro děti 
a mládež, v němž našli podporu a pomoc při zvládání obtížného období dospívání a v tíživých 
životních situacích. V neformálním prostředí byla nabídnuta možnost získat kompetence 
k řešení vlastní budoucnosti, vztahů a dalších problémů spojených s nelehkou životní 
zkušeností. 

 
Pro koho: 

Děti a mládež ohrožené sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a 
sociálně znevýhodněného prostředí, věková struktura: 10 – 26 let 
 
Kde nás bylo možné najít:  

Karla IV. 99, Moravský Beroun, po – čt 10 – 18.30, út do 20.00; pátek 10 – 18.30 pouze 
pro objednané 
 
O našich aktivitách: 

V rámci sociální služby bylo 
nabídnuto dětem, mládeži a mladým 
dospělým možnost sdílet své životní 
příběhy a těžké životní situace 
v bezpečném prostředí nízkoprahového 
zařízení. Bylo možné využít výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí.  

Úspěchem byla i navazující 
spolupráce s Asistenty prevence 

kriminality, městem Moravský Beroun 
(např. akce v ulicích města, spolupráce na 
akcích pro širokou veřejnost) nebo 
místními živnostníky. Během roku jsme 
pořádali společné akce s Komunitním 
centrem, místním léčebným ústavem i 
informačním centrem. Dále jsme velmi 
úzce spolupracovali se základní školou a 
středními školami v okolí. 

 
Projekt byl ukončen k 31.12.2019. 

 
 

Bc. Petra Švarcová
 
 
Počet uživatelů služeb: 101 
 
 
NZDM podporuje projekt OPZ i město Moravský Beroun.                              
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PRORODINNÉ AKTIVITY 
DĚTSKÁ SKUPINA DRÁČEK ŠTERNBERK 

 
 

 
 
 
 
 
Účel: 
Zajištění péče o děti od 1 roku do 4 let 
 
Pro koho: 
Rodiče, z nichž aspoň jeden doloží potvrzení o zaměstnání 
 
Kde nás najdete:  
Bezručova 14, Šternberk 
 
O našich aktivitách: 
 
             DS Dráček zahájila provoz 1.9.2016, 
je registrována na MPSV. 

Skupina má otevřeno v pracovní 
dny od 8.00 – 16.30. Maximální okamžitá 
kapacita je 12 dětí, o které se starají 3 
pečovatelky. Děti dostávají čerstvou 
stravu, kterou denně připravuje paní 
kuchařka. 

V DS Dráček je kladen důraz 
na individuální vývoj dítěte a využití 
sensitivní fáze každého dítěte.  

Cílem je získání praxe v daných 
oblastech:  péče o vlastní osobu a své tělo,  

 
 

 
péče o okolí a společnost, cvičení 
sociálních vztahů, cvičení kontroly pohybu. 

Dětem jsou k dispozici dvě 
místnosti s hračkami, didaktickými 
pomůckami a výtvarnými potřebami, 
koupelna i šatna s dětskými skříňkami. 
Dostatek prostoru je věnován i pohybu 
na čerstvém vzduchu v blízké zahradě. 
 
           V roce 2019 byla kapacita skupiny 
plně využita a do pořadníku bylo zapsáno 
několik dětí. Projekt pokračuje 
do 28.2.2022. 

 
Mgr. Iveta Voňková

     
Maximální okamžitá kapacita: 12 dětí 

 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Mgr. Iveta Voňková 
Mobil: 736 431 333  
Email: info@dsdracek.cz, Web: www.dsdracek.cz 
 
DS podporuje i nadační fond Veolia a město Šternberk. 
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DĚTSKÁ SKUPINA SKŘÍTEK ŠTERNBERK 
 

 
 
 
 
 
 
 
Účel: 
Zajištění péče o děti od 1 roku do 4 let 
 
Pro koho: 
Rodiče, z nichž aspoň jeden doloží potvrzení o zaměstnání 
 
Kde nás najdete:  
Olomoucká 173, Šternberk (vilka u zahradnictví) 
 
O našich aktivitách: 
 
            DS Skřítek zahájila provoz 
1.10.2017, je registrována na MPSV. 

Skupina má otevřeno v pracovní 
dny od 8.00 – 16.30. Maximální okamžitá 
kapacita je 12 dětí, o které se starají 3 
pečovatelky. Děti dostávají čerstvou 
stravu, kterou denně připravuje paní 
kuchařka. 

Cílem DS je pomoci dítěti zvládnout 
základní péči o vlastní osobu a své tělo 
(naučit se jíst, pít, oblékat).  

Neméně důležité však je umožnit 
dítěti získávat senzorickou zkušenost, a 
proto v rámci výchovy a péče jsou pro děti 
připraveny hudební, výtvarné a pohybové  

 

 
aktivity, ale i aktivity vedoucí k rozvoji 
rozumových a poznávacích schopností a 
vedoucí k rozvoji estetického cítění. 

Důraz je kladen na dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu, což 
umožňuje hřiště vybudované pro děti a 
okolní lesopark.  
 
     V roce 2019 byla kapacita plně využita  
a do pořadníku byly zapsány další 4 děti. 
Projekt byl v roce 2019 prodloužen do 
31.3.2022. 
 

  
Andrea Eliášová

        
Maximální okamžitá kapacita: 12 dětí 

 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Andrea Eliášová 
Mobil: 736 217 577 
Email:dsskritek@seznam.cz 
Web: www.dsdracek.cz/skritek
 
DS podporuje i nadační fond Veolia a město Šternberk. 
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MIKROJESLE LVÍČEK MORAVSKÝ BEROUN 
 

 
 

Účel: 
Zajištění péče o děti od 6 měsíců 
 
Pro koho: 
Rodiče, z nichž oba dokládají potvrzení o zaměstnání 
 
Kde nás najdete:  
Masarykova 371, Moravský Beroun 
 
O našich aktivitách: 
 
          Mikrojesle Lvíček začaly svou činnost 
1. 4. 2017, jsou uvedeny na stránkách 
MPSV - http://mikrojesle.mpsv.cz/. 

Jesle mají otevřeno od 8.00 – 

16.30, od pondělí do pátku. Maximální 
okamžitá kapacita jsou 4 děti, o které se 
starají 2 pečovatelky. 

Důraz je kladen na rozvoj 
emocionality, schopnost vnímat, rozvoj 
náklonnosti k nějaké činnosti a vnímání 
radosti z činnosti, schopnost brát vážně 
své vlastní schopnosti, což vede 
k sebejistotě, zdravému sebevědomí a ke 
spokojenosti sama se sebou.  

   
 
 

 
Den děti začínají přivítáním, 

říkankami a hraním na perkusní nástroje. 
Poté děti dostanou svačinku a přichystají 
se na pobyt venku na dětském hřišti. 
Po návratu následuje hygiena a oběd 
(donáší si rodiče). Vzhledem k nízkému 
věku dětí probíhá po obědě odpolední 
spánek dětí na lehátkách ve spacím 
koutku. Odpoledne děti tráví čas volnou 
hrou s hračkami nebo montessori 
pomůckami a postupně odcházejí domů. 
 

Projekt byl prodloužen do roku 
2022. 

  
Lenka Jurečková

 
     
Maximální okamžitá kapacita: 4 děti 
 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Lenka Jurečková 

Mobil: 737 006 315 
Email:mikrojesle@seznam.cz 
Web: www.mikrojeslelvicek.cz 

 
Mikrojesle podporuje i nadační fond Veolia. 
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Klub Nenuda Šternberk 
 
 
 

 
 
Účel: 
Zajištění péče o děti na 1. stupni ZŠ  
 
Pro koho: 
Rodiče, z nichž oba dokládají potvrzení o zaměstnání 
 
Kde nás najdete:  
Radniční 17, Šternberk 
 
O našich aktivitách: 
 

Projekt podpořený ve spolupráci 
s MAS Šternbersko zajišťuje péči o děti 
ve dvou aktivitách.  

První je „zařízení péče o děti 
zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování“- (prodloužená družina) každý 
všední den v době 13-18.30. Děti mají 
k dispozici naučné hry, sportovní vybavení, 
pomůcky na výtvarnou činnost a aktivní 
vychovatelky, které dokáží pomoci i 
s úkoly.  
 S dětmi za pěkného počasí 
chodíme do parku nebo na sportoviště. 
 

 
Druhou aktivitou je pořádání 

příměstských táborů v době letních 
prázdnin.  

Celkem do 30.6.2021 proběhne 
deset turnusů například na téma Život 
na farmě, Cestování i Poznání. Využívali 
jsme park, jezdili na výlety a hlavně si 
jednotlivé tábory moc užívali. 
 
 

 
 

Michaela Dvořáková

 
        
 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 10 dětí 
 
Kapacita táborového turnusu: 15 dětí 
 

 
 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Michaela Dvořáková 

Mobil:   605 466 991 
Email:dvorakova.eccehomo@seznam.cz 
Web: www.spolekeccehomo.cz 

                             FB: Klub Nenuda 
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Doučovací klub Nenuda Moravský Beroun 

 
 

Účel: 
Zvýšit úspěšnost žáků ve vzdělávacím procesu 
 
Pro koho: 
Pro rodiče i děti, kteří mají zájem na sobě pracovat  
 
Kde nás najdete:  
Karla IV. 36, Moravský Beroun 
 
O našich aktivitách: 
 

Projekt odpovídá na absenci 
pravidelné a dostupné podpory žáků 
ve vzdělávání a na absenci neformálního 
subjektu, který pomůže zapojit rodiče a 
koordinovat spolupráci všech aktérů.  
 

Projekt se primárně zaměřuje 
na žáky z kulturně odlišného prostředí a 
na rodiny, které se školou dlouhodobě 
nespolupracují a neumějí/nechtějí 
podporovat své děti. Díky pravidelným 
aktivitám pro žáky, individuálním  
 

 
přístupem a důrazem na spolupráci 
projekt snižuje selhávání žáků ve výuce a 
podporuje atmosféru partnerství. 

 
Zaváděli jsme také novou podporu 

v doučování v předmětu matematiky – 
Hejného metodu. 

 
Součástí projektu je úzká 

spolupráce s učiteli a dalšími partnery 
ve vzdělávání. 

 
Mgr. Barbora Hrabalová, DiS.

 
        
 
 
 
 
Maximální okamžitá kapacita doučování: maximálně 4 děti 
 
Soustředíme se více na individuální podporu a to i o prázdninách. 

 
 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Mgr. Barbora Hrabalová, DiS. 

Mobil:  737 029 619  
Email: hamanova.eccehomo@seznam.cz 
Web: www.spolekeccehomo.cz 
FB: Doučovací klub Nenuda Moravský 
Beroun 
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Projekt „Komu se nelení, tomu se zelení!“ 

 
 

Účel: 
Zvýšit úspěšnost a uplatnitelnost na trhu práce 
 
Pro koho: 
Uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby do 25 let a nad 50 let. 
 
Kde nás najdete:  
Radniční 17, Šternberk (dále pobočky v Olomouci a Přerově) 
 
O našich aktivitách: 
 

Projekt „Komu se nelení, tomu se 
zelení!“ podporuje osoby ohrožené 
dlouhodobou nezaměstnaností k začlenění 
na trh práce. Je určen pro cílovou skupinu: 
osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let 
v Olomoucké aglomeraci.  

Cílem projektu je podpora 
zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly, 
přístup k zaměstnání pro osoby hledající 
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně 
dlouhodobě nezaměstnaných osob 
vzdálených trhu práce, také 

prostřednictvím místních iniciativ 
na podporu zaměstnanosti a mobility 
pracovníků a zvýšit zaměstnanost 
podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.  

V rámci projektu účastník získá 
poradenství, školení, stáže, rekvalifikace a 
možnost umístění na pracovní místo 
s podporou zaměstnavateli. 

 
Mgr. Pavlína Kráčmarová

 
        
 
 
 
Maximální okamžitá kapacita poradenství: maximálně 2 účastníci 
 
Kapacita motivačního školení: 6 účastníků 
 

 
 
Kontakty: 
Vedoucí: 
Mgr. Pavlína Kráčmarová 

Mobil:  733 56 46 99 
Email: kracmarova.eccehomo@seznam.cz 
Web: www.komuseneleni.cz 
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Projekt Savi godi, avka dživel   

 
Účel: 
Podpořit romské žáky ve školní úspěšnosti 
 
Pro koho: 
Romští žáci a rodiče, kteří mají zájem a motivaci se projektu účastnit 
 
Kde nás najdete:  
Terénně: ORP Šternberk, Litovel 
 
Provozovna: Dvorská 13, Šternberk či přímo ve školách 
 
O našich aktivitách: 
 

Projekt „Jaký rozum, takový život“ 
(Savi godi, avka dživel) je zaměřen 
na podporu aktivit, které pomáhají 
romským žákům při překonávání obtíží 
v průběhu základního vzdělávání (aktivity 
pro zlepšování školní úspěšnosti), podporu 
aktivit zaměřených na prevenci 
předčasného ukončování vzdělávání 
romských žáků (zejména kontakt se SOU a 

SŠ, spolupráce na Dnech otevřených 
dveří). 

 
Dále se zaměřujeme na podporu 

aktivit poskytujících informační a 
poradenskou činnost rodičům v oblasti 
vzdělávání. Projekt je zacílen na ORP 
Šternberk a ORP Litovel. 

 
         PaedDr. Eva Kráčmarová 
        
 
 
 
Maximální okamžitá kapacita terénní práce: maximálně 2 žáci 
 
Skupinová v provozovnách: až 5 žáků 
 

 
 
Kontakty: 
Vedoucí: 
PaedDr. Eva Kráčmarová 

Mobil:  737 420 371 

Email: eccehomost@seznam.cz 
Web: www.spolkeeccehomo.cz 

 
 

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory 
integrace romské menšiny v roce 2019.“ 
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BÝT SPOLU - aktivity pro zdravotně postižené 
 

 
Pro koho: 
Osoby se zdravotním postižením  
Veřejnost 
 
Kde nás najdete:  
Masarykova 12, Šternberk; dle dohody 
 

 
O našich aktivitách: 

 
Hlavním cílem projektu byla 

podpora soužití osob s postižením 
s osobami z majoritní společnosti, výchova 
k vzájemné toleranci a porozumění.  

Projekt Být spolu je cyklus 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí. Navazuje na již probíhající projekt 
realizovaný v letech 1997 – 2018, účastnili 
se ho děti, mládež i dospělí se  

zdravotním postižením ze Šternberka a 
okolí, Moravského Berouna i celého 
Olomouckého a Zlínského kraje. Projekt je 
určen i osobám žijícím v pobytovém 
zařízení sociálních služeb. 
   
        Mezi jednotlivé aktivity, které projekt 
zastřešuje, patří například kuželkářská liga, 
pobytové akce v zajímavých lokalitách, 
terénní podpora dětí v rodinách. 

 
PaedDr. Eva Kráčmarová

 
Projekt podporuje: 
 

 
 
 
 

NAUČNÉ STEZKY 
 

Cílová skupina: 
Veřejnost 
 
Kde nás najdete:  
Masarykova 12, Šternberk; dle dohody 

 
O našich aktivitách: 

- údržba stezek 
- doplňování inventáře 
- realizace naučných programů na stezkách 
- tvorba projektů na zkvalitnění a rozšíření 

 
 PaedDr. Eva Kráčmarová
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PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 
 
 

 
 
 

Projekt Dětská skupina Dráček Šternberk, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002191 a 
pokračování projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008404, 
 
Projekt Dětská skupina Skřítek Šternberk, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0006818 a DS 

Skřítek II., reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014794,  

Projekt Zařízením péče o děti k návratu na trh práce – Mikrojesle Lvíček Moravský Beroun, 
reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/3685 a Mikrojesle Lvíček II., reg. č.: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011355,  
 
Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun, reg. č .: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/000 6147, 
 
Projekt Komu se nelení, tomu se zelení!, reg. č .: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298,  
 
Projekt Klub NENUDA Šternberk, reg. č .: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010249,  
 
jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost a 

státním rozpočtem České republiky. 

 

 

 
 

Projekt Doučovací klub NENUDA Moravský Beroun,  reg. č.: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011772  

je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání a státním rozpočtem České republiky. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 
 

Celkem:                                                                                                                                            14.753.813,10 

Spotřeba materiálu 1.289.278,97 

Spotřeba energie 176.779,93 

Spotřeba PHM 27.644,50 

Opravy a udržování 25.769,00 

Cestovné 97.751,00 

Služby 1.672.383,31 

Mzdové náklady 8.825.085,00 

Zákonné sociální pojištění 2.579.299,00 

Další náklady (daně, odpisy apod.) 59 822,39  

 

Celkem:                                                                                                                                14.867.446,63      

Výnosy z veřejných zdrojů:                                                                                              13.868.897,04 

MPSV - Operační program Zaměstnanost 10 775 362,61  

krajský úřad Olomouckého kraje  
(Podprogram č. 1 a Podprogram č.2) 

1.778.200,00 

město Šternberk 100.000,00 

město Moravský Beroun 32.000,00 

Úřad práce 84.462,00 

MŠMT 116.800,00 

MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  693 947,43  

Refundace - partner 288.125,00 

Ostatní výnosy                                                                                                                         998.549,59 

tržby, dary, nadace, apod. 998.549,59 
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Děkujeme  
našim partnerům ve veřejném sektoru 

 i donátorům z řad fyzických osob a právnických osob 
 

PaedDr. Eva Kráčmarová 
 
 
 
 
 

web: 
www.spolekeccehomo.cz 

 
datová schránka: 

99v6yd4 
 

ČÚ: 1803152379/0800 
 

Tel: 737420371 
Email: eccehomost@email.cz 

 
IČ 66181399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


