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1. Poděkování 
 
 
Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2008 podpořili naše aktivity. Vedle 
dobrovolníků z řad představenstva a  členů významně přispěli/y: 

 
Advokátní kancelář Šváb-Zima 
Binder Petr Hroch 
Boecken Günter 
Britská obchodní komora 
C & A Moda 
Česko-německý Fond budoucnosti 
Delloitte 
DLA - Asociace žen diplomatického sboru 
Fiala Jan 
Forum dárců 
Garris 
Hanausek Jiří 
Internationales Kolpingwerk 
Javůrek Václav 
Kolpingwerk Augsburg 
Kolpingwerk Schweiz 
Kučerová Hana 
Lišková Helena 
Magistrát hl. města Prahy 
Mátl Vít 
Mátlová Marie 
Mimrová Vladimíra 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Nadace Člověk člověku 
Nadace Naše dítě 
Nadace J&T 
Nadace Terezy Maxové 
Pražská plynárenská 
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích 
Seznam 
Stieber Vojtěch 
Turner Gerald 

       ÚMČ Praha 3 
       ÚMČ Praha 5 
       ÚMČ Praha 7 
       ÚMČ Praha 8 
       ÚMČ Praha 9 
       ÚMČ Praha 11 
       Wesley Nathaniel 

  
a další drobní či anonymní dárci 
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2.Úvodem 
 
          
Milí čtenáři této výroční zprávy, 
  
Kolpingův dům již 15 let pracuje se sociální skupinou, která patří mezi nejvíce zranitelné. Osamělé 
matky, které balancují na okraji společnosti, řeší na jedné straně vážné materiální problémy, na 
druhé straně nesou zodpovědnost za výchovu a vývoj svých dětí. Čelí obavám, že pokud nebudou 
schopny zajistit svému dítěti slušné životní podmínky, hrozí jim jeho odebrání Společnost od nich 
jako rodičů očekává určitý  standart, kterého však bez pomoci dalších osob či institucí nejsou 
schopny dosáhnout. 
Příčina problémů je u naprosté většiny v původní rodině, která neplnila dobře svou funkci. Chybí jim 
řada užitečných návyků, které si lidé běžně osvojují v rodině. Mnoho našich matek prošlo ústavní 
výchovou,  žily po určitou dobu na ulici nebo v partách, zadlužily se, nemají žádnou kvalifikaci..  
Nemohou se opřít o pomoc rodiny či partnera a nemají s dítětem kde bydlet. Proto se obrací na 
pomoc azylového domu. 
Přesto, že azylových domů v posledních letech přibylo, ubytovacích kapacit především v Praze  
ubývá. Příčinu vidíme v nedostatečné propojenosti bytové a sociální politiky a chybějící analýzy  
dopadu změn uskutečněných v těchto dvou oblastech. Městské části prodaly většinu bytového fondu a 
ponechaly si jen malé množství sociálních bytů, které jsou přidělovány občanům v těžké sociální 
situaci na omezené období. Pro matku samoživitelku, která má malé dítě, je téměř nemožné sehnat 
v Praze bydlení. Aby byla schopna zaplatit podnájem, musela by do práce. To je možné až po přijetí 
dítěte do mateřské školy, protože cena jeslí je zcela mimo možnosti našich matek. Pokud by se přesto 
matce podařilo nastoupit do zaměstnání, nevydělá si pro nízkou kvalifikaci tolik peněz, aby z nich 
podnájem zaplatila. Příspěvek na bydlení nedostane, protože je vázán na trvalý pobyt, který 
podnájemníci obvykle v pronajatém bytě nemají. A navíc je známo,že se pronajímatelé vyhýbají 
pronajmu  bytu rodinám s malými dětmi. Kruh je dokonale začarovaný. 
Pokud se matce podaří sehnat ubytování v azylovém domě, může mluvit o štěstí. Zde se nabízí nejen 
ubytování, ale i sociálně-právní poradenství,  různé kurzy a další služby.  Poplatek za ubytování je 
přijatelný a pokud matka dobře spolupracuje, má šanci se během 1-2 let zbavit svých největších 
problémů a připravit se na samostatný život. Co ale dál, když azylový pobyt skončí? Čím dál tím 
častěji jsme bezmocnými svědky toho, že matky putují z azylu do azylu bez šance na normální 
bydlení. Ztrácejí motivaci ke změně životního stylu a práci na sobě. Nabízí se otázka, zda prostředky, 
které společnost investovala do sociální pomoci a úsilí pracovníků pomáhajících organizací 
nebudou nakonec zmařeny. Osobně se domnívám, že by kromě jiného situaci prospělo, kdyby byl 
příspěvek na bydlení vyplácen přímo tomu, kdo poskytuje pronájem, bez ohledu na to, zda jde o 
pobyt trvalý či ne.  
 

                                  Mgr. Jana Zemanová – statutární zástupce 
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3. Kolpingova rodina Praha 8 
 
HISTORIE 
 
 
Kolpingova rodina Praha 8 
je  kolektivní člen občanského sdružení Kolpingovo dílo ČR  a 
současně Mezinárodního Kolpingova díla - katolického 
sociálního svazu. Má vlastní právní subjektivitu. 
 
Zakladatelem svazu je německý katolický kněz Adolf Kolping , 
který od roku 1850 inicioval po celé střední Evropě zakládání  
spolků  na  podporu chudých  tovaryšů,  putujících  za  prací  
po celé  střední Evropě.  Spolkové domy poskytovaly  
materiální, duchovní,  a  především vzdělávací a výchovnou 
pomoc. Kolping již ve své době razil dnes tolik prosazovaný  
princip, že nejúčinnější je taková podpora, která  člověku 
pomůže postarat se o sebe sám (lépe, než dát hladovému rybu, je naučit ho ryby 
chytat). Kladl při tom důraz především na celoživotní vzdělávání. Adolf Kolping 
poznal z vlastní zkušenosti, jak těžký úděl měla v době hospodářské krize mládež. 
Přestože byl nadaný,  rodina neměla prostředky na jeho studia a proto se nejdříve 
vyučil ševcem. Jeho touha po vzdělání a velká píle však nezůstala bez povšimnutí a 
tak nakonec vystudoval za pomoci mecenášů. Školy zvládl v polovičním čase, než 
měli k dispozici bohatší spolužáci. I později pracoval za dva: vedle svých kněžských 
povinností byl úspěšným novinářem, autorem mnoha pojednání, knih, zakladatelem 
spolkových domů a především neúnavným šiřitelem myšlenky pomáhat lidem na 
okraji společnosti prostřednictvím vzdělávaní po celé Evropě. 
 
Kolping žil příkladně své křesťanství, postavil se do služeb člověku a usiloval o 
solidární společnost. Byl nápomocen především mladým lidem, rozvíjel jejich 
osobnost. Činil tak prostřednictvím konkrétní pomoci v těžkých existenčních situacích 
a široké nabídky vzdělávání i aktivit pro volný čas. Současně u mladých  posiloval  
pocit vlastní zodpovědnosti. 
        
V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než 
50 zemích všech kontinentů a  eviduje přes půl miliónu členů. Jako zástupce 
neziskových organizací je nositelem statutu poradce při OSN, Mezinárodním 
úřadu práce (ILO) a Radě Evropy. 
 
Kolpingova rodina Praha 8 byla založena v roce 1993.  Ke konci  roku 2008  eviduje 
naše sdružení  47 dospělých  členů.  
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3. Kolpingova rodina Praha 8 
 

POSLANÍ A CÍLE 
 
            … bolesti doby vám ukážou, co máte d ělat  ….    (A.Kolping) 
 
 
 
Kolpingova rodina Praha 8 se svým posláním a cíli ztotožňuje s  Programem 
Mezinárodního Kolpingova díla. Svou pozornost věnuje především oslabené rodině a 
znevýhodněné skupině mladých osamělých matek. 
                
 

I. Základní poslání (dle  Stanov Mezinárodního Kolpingova díla): 
 

1. Kolpingova rodina podporuje a povzbuzuje své členy,   aby uplatňovali  
principy křesťanské lásky v  rodině,  zaměstnání, církvi,  společnosti a 
politice. 

 
2. Prostřednictvím aktivit svých členů usiluje o solidaritu v křesťanském 

duchu, obecné blaho a stálou obnovu a  humanizaci společnosti. 
 
 
 

II.  Specifické cíle a úkoly: 
 

1. Manželství a rodina.  Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a 
celé společnosti. Naším cílem je zajistit důstojné postavení rodiny ve 
společnosti a její ochranu prostřednictvím zákonných a politických 
opatření. Hlavním úkolem je konkrétní  pomoc ohrožené rodině pro 
posílení a zachování jejích základních funkcí.  

 
2. Práce a povolání. Kolpingova rodina usiluje o to, aby práce nebyla jen  

nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a  službou 
společnosti. Od svých členů očekává odhodlání k celoživotnímu 
vzdělávání. Zvláštní pozornost věnujeme zvyšování kvalifikace matek 
s neukončeným vzděláním a jejich šancím na uplatnění na trhu práce. 

 
3. Společnost a stát.   Kolpingova rodina chce podporovat své členy v aktivní  
    účasti na   demokratickém  spoluutváření společnosti.  Za  zásadní považuje  
    uznání a  ochranu základních  lidských práv  a svobod. 
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3. Kolpingova rodina Praha 8 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kolpingovy rodiny                                                                                      Kolpingovy rodiny 
  
   

 
 

 
 

 
 

Shromáždění členů 
vrcholný orgán sdružení, rozhoduje o základních úkolech, postupech a cílech, 

volí členy představenstva, předsedu a sekretáře,  revizní komisi 
                          schvaluje plány a  zprávy o činnosti a hospodaření sdružení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 
 
 

Složení představenstva:                                                          Složení revizní komise: 
                                                                                                            
předsedkyně,statut.zástupce:      Blanka Mühlhoferová                           předseda:                Václav Baše 
sekretář,statut.zástupce:             Mgr. Jana Zemanová                           členka:           Jitka Krausová 
členové:                                      PhDr Ludmila Boková                          členka:             Ing. Jindra Herianová 
                                                    Drahomíra Vaculová   
                                                    Marie Stieberová 
                                                    Petr Matiášek 
                                                    Ing.Karel  Vacula     
                                            

 

Představenstvo 
� statutární orgán sdružení, řídí jeho 
činnost  mezi shromážděními členů 

� jmenuje vedoucí jednotlivých středisek  
      �   ze své činnosti se zodpovídá 
            shromáždění členů    

� je voleno tajným hlasováním                                                                                             

Revizní komise 
� kontroluje práci představenstva 
� kontroluje hospodaření sdružení 
� kontroluje činnost a hospodaření 

vedoucích jednotlivých projektů 
� je volena shromážděním členů 

Mezinárodní Kolpingovo 
dílo 

sídlo v Kolíně nad Rýnem 
 

Kolpingovo dílo ČR 
    sídlo ve Žďáru nad 

Sázavou 
 

Kolpingova rodina 
sídlo Praha 8, Bohnická 32 

 
 



 
 
3.Kolpingova rodina Praha 8 
 
AKTIVITY SDRUŽENÍ 
 
Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 3 základních oblastí: 
 

1. Sociální služby 
 

Hlavní činnost sdružení. 
Sociální služby poskytujeme od r.1994 rodinám ohroženým sociálním 
vyloučením, především matkám s dětmi v těžké životní situaci (azylové 
ubytování, sociálně-právní poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a krizovou pomoc). Zaměřujeme se na velmi mladé rodiče bez 
rodinného zázemí a zkušeností, které připravujeme pro samostatný život, a 
kompetentní rodičovství. Sociální služby jsou poskytovány v objektu 
Kolpingova domu a tréninkových bytech.  
. 
Kolpingův dům byl v roce 2005 v rámci udělování Ceny Olgy Havlové 
oceněn za vynikající realizaci projektu nadací  Výbor dobré vůle 

 
2.  Dům sv. Vintíře  
 

         Vedlejší (hospodářská) činnost sdružení. 
Dům   pro setkávání  nejen  Čechů a  Němců   v  Dobré  Vodě  na Šumavě,  
obci,  která je   poutním   místem  ke  sv. Vintíři (Gunterovi),  který  je  
považován   za   patrona česko-německého  přátelství a  budovatele „mostů“  
mezi národy.   Objekt bývalé fary, zdevastovaný   Čs. Lidovou  armádou  na  
území  železné opony,  byl  nákladnou  rekonstrukcí opraven  v r.1999 – 2008   
za  přispění  mnoha   německých   i   českých   institucí   a  dárců.  Slouží  jako  
zázemí pro poutníky,  rekreační  dům a  též  jako  dobrý  příklad společného 
díla  Čechů  a  Němců. 

                                    
3. Další aktivity sdružení 
 

Veškeré drobné a příležitostné akce sdružení pro členy i klienty: 
- každoroční česko-německé setkání mládeže a rodin 
- kulturní aktivity členů 
- reciproční návštěvy zahraničních i tuzemských Kolpingových rodin 
- výlety a vandrování 
- přednášky, kurzy, semináře a besedy 
- různé oslavy (svatby a křtiny, svátky matek a dětí, výročí )                                                        
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4.Sociální služby 
 
AZYLOVÝ DŮM 
 

 
Kolpingův dům nabízí dlouhodobou pomoc matkám s dětmi v obtížné životní situaci. 
Cílovou skupinou jsou velmi mladé, nezralé či jinak rizikové matky většinou s velmi 
malými dětmi, které mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy. V mnoha 
případech se pobytem v Kolpingově domě předchází umístění dítěte do ústavní 
výchovy. 
 

Kapacita azylového domu umožňuje ubytování pro  7 rodin v samostatných bytech 
s vlastním příslušenstvím, které jsou základně vybavené. K dispozici jsou dále 3  
pračky, počítače s připojením na internet, společná hala s televizorem, dvůr a zahrada.  
 

Se žádostmi o pobyt se na nás nejčastěji obracejí: 
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí všech městských částí  
- žadatelky  osobně 
- jiné neziskové organizace 

 

Pobyt v azylovém domě je dlouhodobý,  jeho cílem je připravit klientky pro úspěšný 
samostatný  život v běžném sociálním prostředí. Běžná délka pobytu je cca 18 měsíců, 
v odůvodněných případech až 3 roky. 
 
 
 

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

 
a)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

� Individuální (videotrénink interakcí, nácvik praktických činností, individuální 
konzultace se sociální pracovnicí) 

� Skupinové (kurz vaření/pečení, kurz práce s PC, pracovní program-rukodělné 
činnosti a práce na zahradě, výchovně poradenský program-četba, promítání, 
besedy) 

 
b)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(příprava na úřední jednání, návštěva kulturních akcí, kontakty s místní komunitou a 
farností, docházka dětí do běžných školských zařízení) 
 
c)  Sociálně terapeutické činnosti  
(komunitní setkávání, psychoterapie) 
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4. Sociální služby 
 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
 

���� řešení existenčních problémů (příjmy, byt, dluhy) 
���� podpora při vstupu na trh práce                                                                            

 
 
Krizová pomoc 

 
 

a) Poskytnutí ubytování 
v samostatném bytě s příslušenstvím rodinám v náhlé krizi, bez přístřeší, osobám 
ohrožených domácím násilím. 
. 
b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
základní potraviny jsou potřebným poskytnuty zdarma, součástí bytu je vybavená 
kuchyně 
 
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
pomoc při řešení  nepříznivé sociální situace, intenzivní spolupráce s dalšími 
organizacemi poskytujícími odbornou pomoc, hledání dlouhodobějšího ubytování 
 
 
 

Tréninkové byty 
 
Od ledna 2008 nabízíme klientkám, které prošly naším programem, možnost pobytu 
v tréninkovém bytě. Dostávají tak možnost ověřit si schopnost samostatné existence 
v běžném sociálním prostředí. S klientkami je uzavírána podnájemní smlouva. Ze 
sociálních služeb je jim nadále poskytováno sociálně-právní poradenství a sociálně-
aktivizační služby. Naše sociální pracovnice navštěvují klientky cca 1x týdně přímo 
v jejich bytě. Podporují matky při hledání školky a zaměstnání, klientky mohu 
navštěvovat naše kurzy a volnočasové aktivity rodiů s dětmi (plavání, cvičení, 
divadélka). Pobyt v tréninkovém bytě může trvat až 18 měsíců. 
 
V současné době má sdružení pronajaté 4 byty od MČ Praha 5, 8, 9 a Magistrátu 
hlavního města Prahy.   
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4. Sociální služby 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
 
Časové údaje 
 
Počet intervencí celkem 310 
Počet hodin intervencí 752,91 
Počet kontaktů celkem 1028 
Počet hodin kontaktů 339,62 
Počet hodin práce se studenty 132,18 
Počet hodin intervize 127,06 
 
 
Počty osob 
 
Počet žadatelek o ubytování                    63 
Z toho přijatých v r.2008                      7 
Počet ubytovaných klientů v azylovém domě                    29 
Počet ubytovaných v tréninkových bytech                    10 
Počet příjemců sociálně aktivizačních služeb                    40 
Počet příjemců krizové pomoci                    31 
 
 
 
Tabulka: Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi v roce 2008 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2008 

Činnosti v rámci  sociálně aktivizačních  služeb pro rodiny s dětmi 
počet 
hodin 

sociální poradenství 520 
kurs vaření a pečení 312 
pracovní činnosti 104 
pomoc při organizaci a vedení domácnosti a péči o děti  2080 
videotrénink interakcí (metoda zaměřená na podporu dobré komunikace matky 
s dítětem) 120 
hospodaření s penězi (pomoc při vytváření finanční rozvahy, plánování nákupů, 
splácení dluhů) 240 
pomoc při vstupu na trh práce 208 
Celkem hodin. 3584 
 
 
 
 
Celkový po čet ubytovaných od r. 1994 do konce r. 2008:   134 matek  
a 177 dětí      
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 4. Sociální služby 
 
ZAMĚSTNANCI 
 
 
 
HPP:                      ředitelka (75 %) 
                               2  sociální pracovnice (100 %)  
                               výchovná instruktorka (75 %) 
                               socioteraputka (50 %) 
                               pracovnice pro fundraising a řízení praxe studentů (80 %) 
                               psychoterapeut (20 %) 
 
DPČ:                          tvorba a  řízení projektů (25 %) 
                               uklízečka, hospodyně (25 %) 
 
DPP:                          videotrenink  
                               údržba 
                               výpomoc v době dovolených 
 
Externí služby:      účetní  
                               supervize 
                               lektor PC-kurzů 

 
 
 

 
- pravidelná supervize 
- videotrenink na pracovišti 
- účast na odborných seminářích, kurzech a školeních 

         -     kurzy  práce s počítačem a internetem  
 

- Vyšší odborná škola sociálně-právní  v Praze 10, Jahodová 2800 
- Vyšší odborná škola JABOK, Praha 2, Salmovská 8 
- Evangelická akademie, Hrusická 7, Praha 4 
- Střední sociální škola sv. Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 
- Střední odborná škola, Drtinova 3, Praha 5 
- Vyšší odbkola pedagogická a soc.právní, Evropská, Praha 6 
- Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5 
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 Vzdělávání zaměstnanců: 

O své zkušenosti se dělíme se studenty 7 odborných  škol, kteří u nás 
vykonávají exkurze a  dlouhodobou praxi: 
  



 
 
                    
  Obrazová příloha – azylový dům pro matky s dětmi 
 

..........práce na zahradě 
 

                    ....den otev řených dve ří.....  
                                                                                                                 

    ............velké prádlo 
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....pečeme spolu..........  
 

             .....návšt ěva táty ........  
 

.......exkurze student ů 
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                  .......PC kurzy.. .  
                                                               

..............kurzy va ření 
 

           ........mikulášská nadílka.. .....  
    
 



 
 
 
         

 
 

 
Kontaktní adresa: 

 

 
Kolping ův dům  

Bohnická 32/3 
Praha 8 

CZ 181 00 
 

Tel.:  +420  283 850 113 
Fax:  +420  283 851 547 
mobil: +420  603 297 833 
 

                 e-mail: kolping@kolping.praha.cz 
         www.kolping.praha.cz 

 
Bankovní spojení: 

      Komerční banka Praha 8 
     číslo účtu: 120730227/0100 
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5.Dům svatého Vintíře  
 
 
 

 

Dům sv. Vintíře slouží především jako: 
 
� Dům vzdělávání:         Vzdělávací akce, podporující sblížení obou národů a rozvoj 
                                             demokratického myšlení. Vzdělávání s historickou, náboženskou, 
                                             politickou, kulturní a ekologickou tematikou 

� Poutní dům: Možnost ubytování a stravování pro poutníky z obou stran hranice 

� Dům setkávání: Setkávání skupin Čechů a Němců, generací, křesťanů a nekřesťanů  

� Rekreační dům: Možnost dovolené a rekreace v regionu pro skupiny a jednotlivce, 
včetně podporovaných skupin ze sociálně slabších vrstev 

 
 

Kapacita : 30 osob 
Celodenní provoz restaurace 
Objednávky na čísle: 775930040, 283851547 
Adresa: Dobrá Voda u Hartmanic č.4, 342 01 Sušice    
                                                                                                                                   

                    

 
 
Sponzo ři  
 
Vedle celé řady jedinců finančně podpořili projekt Dům sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic 
následující instituce a organizace: 
  
Renovabis Aktion                                                                     Česko-německý fond budoucnosti 
Ackermanngemeinde Würzburg                                             Biskupství Würzburg 
Biskupství Regensburg                                                             Biskupství Passau 
Biskupství Erfurt                                                                       Biskupství českobudějovické 
Internationales Kolpingwerk                                                   Kolpingova rodina Praha 8 
Förderverein St.-Gunther-Haus                                              Římskokatolická farnost Wörth 
Volkswagen A.G.                                                                       Škoda-Auto, a.s. 
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 CÍLE PROJEKTU 



 
 
 
 

6.Další  aktivity sdružení 
                                                                  

Členové, delegáti a zástupci našeho sdružení se v průběhu roku podíleli na akcích: 
 

1) 1.-  4. 5.      Návštěva  Kolpingjugend Jižní Tyrolsko v Praze (40 účastníků)  
2) 8.-11. 5.      Setkání s členy Kolpingsfamilie Annaberg v Třeboni 
3) 24. 5.          Oslavy 850. výročí kostela Petra a Pavla v Praze 8-Bohnicích  
4) 30.5.- 1.6.   Návštěva Prahy -  Kolpingsfamilie Bad Sassendorf 
5) 8.6.             Výlet členů do okolí Prahy (Jinonice, Hlubočepy) 
6) 14. 6.          Valná hromada Kolpingova Díla ČR ve Žďáru nad Sázavou 
7) 26.-29.6.     Mezinárodní mírové putování v Jižním Tyrolsku  
8) Česko-německá setkání  Kolpingových rodin:  
1. setkání: 15.-17.8.  2008 Annaberg,      8 Němců  a  8 Čechů        Téma:   
                                                                                                      sociální práce  
2. setkání: 10.-17.10.2008 Dobrá Voda, 12 Němců a 19 Čechů       Téma:  
                                                                                              turistika a sv. Vintíř                                                
3. setkání: 28.-30.11.2008 Annaberg,     14 Němců a   9 Čechů       Téma:  
                                                                                                    vánoční tradice            
9) 14.-16.11.  Shromáždění evropského Kolpingova díla v Češkovicích.     
                       Téma: Důstojné pracovní podmínky 
10) 6.12.         Mikulášská zábava bohnické farnosti 
11) 21.12.       Adventní těšení na starobohnickém náměstí s farností Petra  
                       a Pavla a  MČ Praha 8.  
 

 

 
 
   Mezinárodní mírové putování   Kolpingova díla     
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 Česko-německé setkání rodin a mládeže  
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Údaje o příjmech a výdajích (v Kč): 
 
1. Hlavní činnost - Sociální služby: 
 
Výdaje 
Osobní náklady ................................................................................................... 1,758.066 
Materiál........................................................................................................226.407 
Energie...........................................................................................................................290.310 
Údržba a opravy.....................................................................................................156.594 
Účetní služby............................................................................................................84.200 
Spoje.........................................................................................................................62.747 
jiné (nájemné, pojištění, vzdělávání, revize)...........................................................257.773 
Celkem.................................................................................................................2,836.097 
 
 
Příjmy  
MHMP : .................................................................................................................496.000 
MPSV:.................................................................................................................1,129.000 
MČ Praha 3,7,8,11....................................................................................................80.000 
Nadace domácí i zahraniční....................................................................................469.149 
Dary (od firem a soukromníků).: ...........................................................................259.754 
Poplatky za služby..................................................................................................536.570 
Sbírky.......................................................................................................................25.389 
Celkem.................................................................................................................2,995.862 
 
 
 
2.Hospodářská činnost – Dům sv. Vintíře 

 
V 1.pololetí r.2008 byl opraven strop na chodbě 1.patra, vyměněny shnilé trámy v celé délce chodby 
za kovové, celý prostor ošetřen proti houbám a zavzdušněn. Byl vybudován vnější vstup do kotelny 
a dům byl konečně 27. 5. zkolaudován. Na podzim bylo posíleno vytápění a vyměněn dosavadní 
správce objektu.  
 
Výdaje 
Cestovné a stravné v rámci kontrol představenstva..................................................12.680 
Údržba.......................................................................................................................14.685 
DPP (dozor a topení v době stavebních prací)..........................................................16.000 
Poštovné a drob.mat.......................................................................................................501 
Stavební práce (výměna stropu, vstup a schody do kotelny, terasa,  
 protipožární úpravy před kolaudací).......................................................................421.767 
ČEZ...........................................................................................................................66.124 
Celkem....................................................................................................................530.757 
 
Příjmy 
Nájemné.....................................................................................................................36.000 
Pojišťovna................................................................................................................177.470 
Celkem:...................................................................................................................213.470 
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3.Další aktivity sdružení 

 
 

Výdaje 
Vstupné...........................................................................................................................2.627 
Potraviny.......................................................................................................................11.252 
Jízdné, cestovné..............................................................................................................8.665 
Ubytování.....................................................................................................................63.150 
Osobní náklady...............................................................................................................9.000 
Parkovné............................................................................................................................300 
Celkem.........................................................................................................................94.994 

 
Příjmy 
účastníci česko-německých setkání..............................................................................34.450 
Fond budoucnosti.........................................................................................................60.000 
Celkem.........................................................................................................................94.450 
 
 
 
 
 
 

Náklady a výnosy: 
 
Hlavní činnost (soc.služby a akce pro členy...........výnosy.......................................3.582.334 
                                                                                    náklady.................................... 3,573.696 
Hospodářský výsledek.............................................zisk................................................+ 8.638 
                                                         
Hospodářská činnost (DSV)....................................výnosy..........................................263.470 
                                                                                    náklady........................................537.839 
Hospodářský výsledek..............................................ztráta.........................................- 274.369 
 
Hospodářský výsledek celkem.................................ztráta...................................... -   265.731 
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