Výroční zpráva roku 2014

CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením
§21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

OBSAH
I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1. Základní informace
1.1Poslání společnosti
1.2 Cíle společnosti

2. Historie
3. Organizační struktura
4. Pracovně právní vztahy
5. Orgány obecně prospěšné společnosti
6. Další povinné informace
6.1 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti ochrany životního prostředí
6.2 Členství
6.3 Informace o existenci organizační složky v zahraničí

7. Projekty
7.1 MENTORING CHCIPOMOCI.info
7.2 Portál
7.3 Předpokládaný vývoj další činnosti

8. Dárci a partneři

II. FINANČNÍ ZPRÁVA
1. Rozsah výnosů dle zdrojů
2. Majetek a závazky
3. Fondy
4. Náklady

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
1. Účetní závěrka (Rozvaha, výkaz zisku a ztráty)
2. Příloha k účetní závěrce
3. Informace o významných skutečnostech ke dni uzávěrky

I.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1. Základní informace
1.1 Poslání společnosti

CHCIPOMOCI.info je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je propojení
všech skupin účastníků českého nestátního neziskového sektoru, v rámci všech cílových
skupin a jejich potřeb.
Propojením rozumíme přímou spolupráci účastníků při řešení konkrétních potřeb
vyžadujících pomoc. Chceme usnadnit cestu hledání jak, proč, komu a kam pomoci. Proto
poskytujeme prostřednictvím databáze na našich webových stránkách www.chcipomoci.info
prostor, kde se mohou sami propojovat ti, kteří pomoc potřebují, s těmi, kteří ji mohou
poskytnout.
1.2 Cíle společnosti

CHCIPOMOCI.info o.p.s. realizuje osvětovou, informační a vzdělávací činnost v oblasti
neziskového sektoru. Mezi naše cíle patří:
-podpora adresné pomoci a lokálního dárcovství: poskytování databáze účastníků
neziskového sektoru s možností strukturovaného vyhledávání
-podpora transparentnosti neziskového sektoru: poskytnutí prostoru účastníkům pro vlastní
prezentaci a možnost vkládat a žádat o reference z uskutečněných projektů
-zajištění co nejširší informovanosti veřejnosti a profesionálů o problematice dárcovství a
pomoci: infočást s články – sekce Z tisku na stránkách www.chcipomoci.info v záložce
Novinky – Z tisku O pomáhání
V rámci vzdělávací činnosti jsme spustili projekt MENTORING CHCIPOMOCI.info.
2. Historie

Na počátku všeho stál nápad vytvořit portál (virtuální prostor s intuitivním
vyhledáváním), jejímž prostřednictvím se budou sami propojovat všichni účastníci procesu
pomoci. Idea pochází od Ing. Františka Francírka, Ph.D., který v roce 2012 založil spolu s Ing.
Vlastimilem Rounem, Ph.D. organizaci CHCIPOMOCI.info o.p.s.
Výsledkem dlouhodobé práce na projektu je portál www.chcipomoci.info, kde si může
každý jednoduše vyhledat komu, kde a jak pomoci nebo od koho, kde a jak pomoc získat.

Jednotlivé subjekty mají možnost navazovat mezi sebou spolupráci, spravovat si svůj profil,
aktualizovat informace, vkládat výzvy o pomoc a komentáře.
Na jaře roku 2014 začaly práce na projektu MENTORING CHCIPOMOCI.info. Ten je další
formou propojování někoho, kdo pomoc potřebuje, s tím, kdo ji nabízí: mentora
s mentorovaným. Přičemž tato spolupráce představuje přínos a příležitost k seberealizaci pro
obě zúčastněné strany.

3. Organizační struktura

4. Pracovně právní vztahy

Společnost v roce 2014 uzavřela Dohodu o provedení práce se 7 osobami a Dohodu o
pracovní činnosti s 0 osobami.
5. Orgány obecně prospěšné společnosti

Orgány obecně prospěšné společnosti tvoří správní a dozorčí rada. Jejich kompetence,
hierarchii i vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut.
Statutárním orgánem společnosti je ředitel.
Zakladatelé
Ing. František Francírek Ph.D.
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
Správní rada
Ing. Jiří Jakoubek (předseda), Ondřej Kopecký, Jana Skrbková

Dozorčí rada
Renáta Kafková (předseda), Erika Zajícová, Pavel Matoška

Ředitel/ka
-do 14. 5. 2014: Jana Kadlecová
-do 3. 11. 2014: Linda Hurdová
-od 3. 11. 2014: Bc. Lucie Brandtlová

5. Další povinné informace
6.1 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti ochrany životního prostředí

Jedním z našich hlavních cílů je vzájemné propojení všech částí neziskového sektoru. Téma
ochrany životního prostředí nás však zajímá nejen z hlediska zapojení subjektů činných v této
oblasti do naší databáze, ale i z hlediska našeho každodenního postoje a chování. Naši
zaměstnanci třídí odpad a dbají na to, aby se při provozu organizace šetřilo energiemi a
materiály.
6.2 Členství

Od 6. listopadu 2012 je chcipomoci.info o.p.s. členem AVPO ČR (Asociace veřejně
prospěšných organizací).
6.3 Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Společnost neměla k 31. 12. 2014 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla
soustředěna v jejím sídle.

7. Projekty
7.2 Portál

Na webových stránkách www.chcipomoci.info
funguje Portál, jehož prostřednictvím se mohou sami
propojovat jednotliví účastníci neziskového sektoru:
ti, kteří pomoc potřebují a ti, kteří chtějí pomoci.
Každý si může vyhledat komu, kde a jak pomoci nebo
naopak od koho pomoc získat. Jednotlivé subjekty
mají možnost spravovat si svůj profil, aktualizovat
informace, vkládat výzvy a komentáře.
V rámci Portálu funguje intuitivní vyhledávání
podle lokality (rozdělení dle regionů a měst) a podle
oblasti pomoci. Do těchto oblastí spadají následující
kategorie: člověk (zdraví, rodina, náhradní výchova,
partnerství,
sociální
péče
bez
ubytování/s
ubytováním); společnost (lidská práva, místní a
regionální rozvoj, náboženství, politika, služby právní
pomoci, přátelství mezi národy); práce/bydlení
(bydlení, odbory, hospodářské svazy, profesní
organizace);
kultura/rekreace
(kulturní
hodnoty/památky, kulturní služby, umění, média,
rekreace, sport, zájmové činnosti); vzdělání/výzkum
(vzdělání, výzkum); příroda/zvířata (životní prostředí;
rybářství, myslivost; krajina a flóra; divoká zvířata;
domácí zvířata); pomoc v krizi (humanitární pomoc,
hasiči/pomoc v krizi) a ostatní.

7.1 MENTORING CHCIPOMOCI.info

Věříme, že si každý člověk zaslouží motivaci, podporu, inspiraci a pozitivní vzor
v podobě zkušenějšího o pár let staršího dospělého. Naši předkové měli kmotra, kmotru
nebo třeba mistra. V moderní době však takovéto role postrádáme. A tak byly vytvořeny
programy nabízející mentoring, které se osvědčily a především v zahraničí zažívají velký

úspěch. U nás však obdobné projekty především pro mladé lidi stále chybí. Na druhé straně
ve společnosti zaznamenáváme nešťastné volby studijního oboru, nezaměstnanost, absenci
motivace nebo nedostatečný kontakt studentů a studentek s praxí.

Proto jsme spustili projekt MENTORING CHCIPOMOCI.info, který je otevřen všem
zájemcům ve věku 15-25 let. V rámci něj seženeme mladému člověku mentora nebo
mentorku z konkrétního studijního nebo profesního prostředí, kterému se chce věnovat.
Všemu předchází náš pečlivý výběr mentorů a mentorek a „párování“ dvojic, následuje
zaškolení obou stran, průběžná supervize, podpora a rozvoj spolupráce. Mentorovaní tak na
půl roku získají člověka, který je po tuto dobu provází na jejich cestě za poznáním a
seberealizací. Mentoři a mentorky získávají skrze pomáhání cennou zkušenost. Mentoring je
tak nejen účinným způsobem řešení nesnází mladých lidí, ale i jejich smysluplnou prevencí a
aktivací potenciálu, který má následně přínos pro celou společnost.

7.3 Předpokládaný vývoj další činnosti

V listopadu 2014 začalo pilotní kolo projektu MENTORING CHCIPOMOCI.info. V jeho
rámci probíhá spolupráce 3 dvojic, tedy 3 mentorů/mentorek a 3 mentees. Na jaře a v létě
2015 po ukončení pilotního kola, proběhne jeho následná evaluace. Bude zjišťován přínos
projektu pro všechny účastníky a jejich hodnocení spokojenosti s projektem. Zpětná vazba a
podněty od účastníků budou využity pro zkvalitnění budoucích kol projektu. Zároveň bychom
rádi zaktualizovali Portál na webu www.chcipomoci.info.

Jsme rovněž aktivní na sociálních sítích a vážíme si každého „lajku“ a projevované
podpory. Facebook rovněž využíváme ke sdílení výzev subjektů naší databáze a přispíváme
tak k jejich zviditelnění a propagaci.

Pravidelně také přidáváme články týkající se pomáhání, neziskového sektoru, dárcovství a
dobrovolnictví do sekce „Z tisku“ na našich webových stránkách. V této aktivitě plánujeme
pokračovat i v nadcházejícím období.
9. Dárci a partneři

Srdečně děkujeme Nadaci Táta a máma za jejich finanční podporu, kterou nám poskytla.
Nesmírně si jejího daru vážíme, protože umožnil realizaci našich projektů.
Velký dík patří i našim dalším dárcům: UNITRAVEL GROUP, s.r.o ., Petrovi Sobotkovi, KPMG
Česká republika a Anheuser-Busch Inbev Czech s.r.o.

II. FINANČNÍ ZPRÁVA

5. Rozsah výnosů dle zdrojů

Dar - Nadace táta a máma
Dar ostatní
Dar nefinanční - Petr Sobotka
Dar nefinanční - UNITRAVEL GROUP, s.r.o.
Dary nefinanční ostatní.
Celkem

Kč
202 123,07
1 632,00
60 989,00
50 000,00
2 400,00
317 144,07

6. Majetek a závazky
Počáteční
stav

Koncový
stav

Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Ostatní pohledávky
Aktiva celkem

2 690,00
8 988,69
72 075,00

1 613,00
35 839,51
84 022,00

83 753,69

121 474,51

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

49 987,14
0,00
0,00
0,00
0,00
33 766,55

18 940,03
11 590,00
0,00
0,00
279,00
90 665,48

83 753,69

121 474,51

7. Fondy
Chcipomoci.info o.p.s. nemá fondy

8. Náklady
Koncový
stav

Náklady
Kancelářské potřeby
Ostatní spotřebovávaný materiál
Odborná literatura
Spotřeba energie
Spotřebované nákupy
Poštovné
Telefon - hovorné, internet
Pronájem nebytových prostor
Auditoři
Právníci a notáři
Vzdělávání
Ostatní služby
Služby
Mzdové náklady
Osobní náklady
Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky
Dary
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

2 037,00
63 660,46
255,00
2 467,75
68 420,21
216,00
130,87
15 659,00
7 260,00
4 801,00
6 821,00
69 519,99
104 407,86
87 245,00
87 245,00
2 000,00
2 000,00
50 000,00
2 431,00
52 431,00
2 640,00
2 640,00

317 144,07

Náklady dle účelu
Projekt Mentoring
Projekt Portál 2
Celkem

238 560,67
78 583,40
317 144,07

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA –1. Účetní závěrka (Rozvaha, výkaz zisku a
ztráty)

2. Příloha k účetní závěrce

3. Informace o významných skutečnostech ke dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo po dni uzávěrky k žádným významným skutečnostem.

