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SLOVO ZAKLADATELKY 

 
 
 Váţení a milí přátelé! 
 
     Potřebnost naší sluţby stále stoupá. Pro ztrátu zaměstnání a stoupající 
zadluţenost roste počet těch, kdo potřebují hmotnou pomoc. Tu jim pro-
středkujeme my. Ačkoliv naše prostory zůstávají nedostačující a počet 
pracovníků téměř beze změny, poskytli jsme aţ dosud největší mnoţství 
bezplatné materiální pomoci: patnáct tisíc kusů oblečení a obuvi za rok. 
 
     Jsme vděčni, ţe jsme překonali mnohé nástrahy jednadvacátého roku 
naší činnosti. Za plného provozu jsme dvakrát zvládli náročnou opravu 
havarijního stavu pracoviště na Rooseveltově. Přizpůsobovali jsme se 
nepříznivým změnám v poskytování dotací na mzdy, změnám, jeţ si vy-
nucovaly častější obměnu zaměstnanců. A ta si vyţádala více adminis-
trativy a více času na proškolování, na edukaci nově příchozích. Velké 
úsilí stálo dodrţovat směr a cíl naší cesty, důsledně plnit naše poslání.   
  
     Chceme i nadále zvyšovat sociální osvětu. Burcovat svědomí jednot-
livců. Budit v lidech ochotu omezovat navyklé plýtvání hmotnými statky 
a dělit se s potřebnými. Učit se vnímat potřeby, potíţe či osamělost člo-
věka blízkého, člověka handicapovaného. Více si vzájemně pomáhat. 

Společně podporovat rozvoj občanské společnosti v naší zemi 
a šířit kolem sebe porozumění a radost. 
 
     Zbývá ovšem mnohé, co by se dalo u nás vylepšit. Ale vţdyť uţ Jan 
Werich zpíval, ţe " ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udě-
láme moc". 
 
     Milí přátelé, pokud s ním souhlasíte a chcete pomoci i Vy, nabízíme 
Vám spolupráci na našich projektech. 

 
 

Mgr. Květoslava Hegrová, 
 

nositelka „Ceny města Olomouce     a ceny Olomoucké koalice neziskových organizací 
za činnost sociální a charitativní“                        „Za dlouholetý přínos pro společenskou integraci  
                                                                                                                sociálně slabších spoluobčanů“
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PŘEDSTAVUJEME SE 
 

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů je občanské sdruţení, 
které se snaţí poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů 
octl v akutní nouzi. Spolupracuje se všemi, kdo mají aktivní zájem o řešení 

sociálních problémů a rozšiřuje prostor  
pro vzájemné porozumění a solidaritu mezi lidmi.  

Působí jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. 
 

Středisko SOS je první nestátní neziskovou organizací v Olomouci, 
sociální a charitativní sluţby poskytuje nepřetrţitě od roku 1990. 

  

       
 

Jsme aktivně zapojení do Komunitního plánování sociálních sluţeb  
města Olomouce – naší cílovou skupinou jsou občané v přechodné krizi.  
Jsme členy Unie neziskových nestátních organizací Olomouckého kraje. 

 

   Naši organizaci financujeme :                     
     z darů od jednotlivců, firem a nadací 
     dotacemi od úřadů a institucí 
     z vlastní činnosti : v našich provozovnách nabízíme široké veřejnosti 
     část získaných materiálních darů za nepatrný příspěvek, který nám 
     pomáhá částečně krýt provozní náklady 
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                                          Projekt 

  „Výdej bezplatné materiální pomoci“ 
 
 

v 
V rámci projektu shromaţďujeme věcné dary a na základě  

doporučení sociálních pracovníků spolupracujících úřadů a organizací 
materiálně pomáháme lidem, kteří se octli v akutní nouzi. 

 

V roce 2010 stoupla potřebnost naší sluţby proti roku 2009  

o 62%                      
 

Počet uspokojených ţádostí (podrobněji níţe) 1 567 
Počet návštěv klientů    1 608 
Počet vydaných věcí                     14 557 

 
         Uspokojili jsme ţádosti organizací, úřadů i jednotlivců: 

 
Charita Olomouc    1212 
Sociální odbor Statutárního města Olomouc   181 
Sdruţení Podané ruce      104 
Poradna pro ţeny a dívky       16 
Azylový dům  Olomouc - Řepčín      11 
Fond ohroţených dětí Olomouc        4 
farní úřady aj.         19 
jednotlivci v akutních případech      20 

        Celkem      1567 
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Na ţádost pracovníků Nízkoprahového denního centra Charity Olomouc, 
jeţ poskytuje sluţby lidem, ţijícím na ulici, jsme v roce 2010 vyhlásili tyto 
sbírky:     

v lednu – sbírku hrnků, lţic a lţiček     
    v červenci – sbírku stanů a spacích pytlů 
    v srpnu – sbírku ručníků a osušek 
    v říjnu – sbírku pánské zimní obuvi 
    v listopadu – sbírku polévkových lţic 
 
 

Realizace našeho projektu má tyto přínosy:  

 
  motivujeme širokou veřejnost k solidaritě s potřebnými a k omezení 
plýtvání věcmi, které ještě mohou slouţit 
 
  bráníme šíření drobných parazitů a rozšiřování infekcí 
 
  sniţujeme riziko vzniku omrzlin (a dalších zdravotních problémů 
z podchlazení) u lidí ţijících na ulici 
 
  sniţujeme riziko drobných krádeţí ve městě 
 
  v případě lidí bez domova navazujeme  
na hygienické zázemí olomoucké Charity  
a na návštěvu v její lékařské ordinaci 
pro bezdomovce  
 
  pomáháme začleňovat občany v přechodné krizi do většinové 
společnosti a zvyšujeme jejich šanci na trhu práce  
 
  plníme v Olomouci cíle komunitního plánování sociálních sluţeb  

 
Srdečně děkujeme všem anonymním dárcům 

z řad široké veřejnosti, kteří mají srdce na pravém místě  
a svými materiálními dary soustavně podporují  

naše sociální a humanitární aktivity. 
 

Zvláště pak děkujeme všem obětavým dobrovolníkům  
za jejich práci pro druhé. 
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     Projekt 

„ Pracovní uplatnění pro dlouhodobě  
nezaměstnané a handicapované“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Tímto projektem jsme se v  roce 2010 zapojili do programu  
aktivní politiky zaměstnanosti  Úřadu práce Olomouc. 

V naší organizaci jsme poskytli pracovní uplatnění postupně 30 lidem 
dlouhodobě nezaměstnaným, jejichţ mzdu ÚP  částečně dotoval v rámci 
prací veřejně prospěšných a v rámci vyhrazených společensky účelných 

míst. Zaměstnání osmi mladých a handicapovaných osob 
bylo podpořeno z projektu Nadace OSF Praha (jak uvádíme dále). 
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 Vyuţití veřejně prospěšných prací 

       za podpory 
  

     Nadace Open Society Fund 
           Praha 

 
 
 
Díky příspěvku praţské nadace jsme realizovali projekt na vytvoření 
nových pracovních míst pro mladé lidi s handicapem. V průběhu roku 
2010 jsme postupně u nás zaměstnali 8 mladých lidí - šest z nich mělo 
dovoleno pracovat jenom na zkrácený úvazek. 

 
 
 

Handicapovaní zaměstnanci nacházeli u nás 
smysluplnou ţivotní náplň a navíc vnímali,  
ţe i oni mohou pomáhat druhým. Mají 
tendenci se k nám stále vracet.  
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                         Projekt 

           „Humanitární pomoc“ 
 

Pomoc lidem postiţeným povodněmi v Karviné a v Ostravě 

V květnu jsme vyhlásili humanitární sbírku pod heslem "Olomoučané, 
pomozme zatopeným!" a pak jsme věci vypravili nákladním autem do kri-
zového štábu v Karviné a do Charity Ostrava. Na sbírkové akci se vedle 
jednotlivých spoluobčanů podílely také místní firmy. Náklad obsahoval 
pracovní pomůcky, dezinfekční a hygienické prostředky, několik palet 
trvanlivých potravin a balené vody, ale i zásilku přikrývek a loţního prádla. 
„Vaši pomoc předáme lidem do obcí Darkov a Petrovice, které povodeň 
poškodila nejvíce,“ informoval nás Lumír Marszalek, člen krizového štábu         
v Karviné. 

Pomoc povodní postiţenému Frýdlantu 

Ve středu 18. srpna jsme odeslali věcné dary získané při humanitární 
sbírce "Nezatopení, pomozme zatopeným!". Koordinátoři pomoci                        
ve Frýdlantu vyjádřili radost nad krabicemi vitamínů z olomouckých 
lékáren, protoţe celý třicetičlenný tým byl uţ fyzicky krajně vyčerpaný. 
Uvítali i přibalené repelenty, které pomáhají  proti komárům. Vedle daro-
vaných těstovin Adriana, trvanlivých potravin a mléka Olma sbírka na-
příklad obsahovala čisticí prostředky, dezinfekční přípravky, pracovní 
oděvy a obuv, gumové rukavice, balenou vodu, pracovní pomůcky, 
přikrývky. 

Děkujeme všem sponzorům i jednotlivým dárcům, 
kteří rychle reagovali na vyhlášené sbírky a nebyli lhostejní 

k spoluobčanům postiţeným řáděním přírodních ţivlů. 



 9 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
    Projekt 

                   „Vánoce pro osamělé“ 
 

 
Vánoční nadílka pro osamělé a nemocné 

 
„Ta slečna je anděl,“ děkovala dojatě starší paní    

po předvánoční návštěvě dobrovolnice ze Střediska  SOS. 
 

Díky lidem dobré vůle, kteří věnovali vánoční cukroví, 
vitamíny, ovoce, trvanlivé potraviny a hygienické 
potřeby, jsme mohli připravit dárkové balíčky a s nimi 
navštívit 107 nemocných či osamělých seniorů. 
Nechcete se k nám příště přidat i Vy, čtenáři těchto 
řádků? Bude Vám při tom teplo u srdce. 

 
Štědrý večer pro osamělé 

 
Dvacet hostů bez vlastního rodinného zázemí  
zasedlo k prostřenému štědrovečernímu stolu,  
aby sváteční chvíle proţili společně v atmosféře 
lásky a porozumění. Pochutnali si na tradičním 
menu, vyslechli promluvu o smyslu Vánoc, 
zazpívali si za hudebního doprovodu společně  
koledy a popovídali si. Díky štědrým dárcům  
z řad jednotlivců i firem odcházel domů kaţdý   
s bohatou nadílkou a s dobrým pocitem  
ze společně proţitých chvil. 
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Projekt „Vzdělávání 2010“ 

 
 
Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci zaměstnanců Střediska SOS, kteří  
se podílejí na realizaci projektu "Pracovní uplatnění pro dlouhodobě 
nezaměstnané a handicapované". Díky podpoře Krajského úřadu 
Olomouckého kraje absolvovali čtyři zaměstnanci v době od ledna  
do června celkem 108 hodin odborné výuky. Jsme rádi, ţe to přispělo 
k profesionalizaci naší práce. 

 
 

Podpora ochrany ţivotního prostředí 
 
Nepřetrţitě přijímáme nejrůznější věci kaţdodenní potřeby a vracíme je 
zpět do oběhu, čímţ podporujeme a propagujeme způsob ţivota šetrný 
vůči přírodě. Všechno  třídíme dle druhů a dle moţností dalšího vyuţití.  
 
Pěkné věci, které nenajdou uplatnění v rámci našich sociálních a huma-
nitárních aktivit, předáváme spolupracujícím subjektům. 
 

 Občanskému sdruţení Diakonie Broumov, jeţ věci vyuţívá  
ke krizové pomoci v ČR i v zahraničí,  jsme loni darovali 120 tun 
šatstva. 

 
   Firmě UO TEX Ústí nad Orlicí, která oděvy ekologicky recykluje, 
jsme v r. 2010 darovali 7 tun bavlněných a vlněných textilií. 

 
V říjnu u nás  začala působit komerční firma, která  
po městě sbírá a z Olomouce vyváţí pouţitý textil,  
aby s ním mohla „obchodovat na trzích celého světa“ 
(citace z Radničních listů č. 10/2010). To značně 
narušuje materiální pomoc, kterou ze Střediska SOS 
prostředkujeme pro naše sociálně znevýhodněné 
spoluobčany. Plánujeme proto rozmístit během  
roku 2011 na území města několik dalších kontejnerů, 
určených pro sběr textilií na humanitární účely. 
Chceme totiţ udrţet naši doplňkovou sociální sluţbu 
především pro naše lidi, ţijící v hmotné nouzi. 
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                 Propagace našich  
                    aktivit a sluţeb 
 

Prezentujeme se na Výstavišti Flora 
 
Při jarní etapě zahradnické výstavy Flora Olomouc jsme měli prezentační 
stánek ve Smetanových sadech. Rozdávali jsme informační materiály  
a nabízeli věci za symbolický příspěvek na podporu našich sociálních 
aktivit. 

 
 

Výstava  
„20 let sluţeb pro město a region“ 

 
U příleţitosti jubilejního výročí vzniku  
Střediska SOS pro vzájemnou pomoc  
občanů mohli spoluobčané v pobočce  
Městské knihovny Olomouc na Brněnské  
ulici zhlédnout výstavu „ 20 let sluţeb  
pro město a region“. Po dobu dvou  
měsíců zde byly vystaveny fotografie,  
ocenění, některé letáky o vyhlašovaných  
sbírkách a další dokumenty mapující  
některé naše činnosti. Nejvíce návštěvníky  
zaujala poděkování za naši  zahraniční  
humanitární pomoc. Např. jedno poděkování nám z Indie poslala a vlast-
noručně podepsala nositelka Nobelovy ceny Matka Tereza z Kalkaty.
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ZA HMOTNÉ DARY, SLUŢBY A JINOU POMOC 
 JSME VDĚČNI

                               
 
                              Aries, a.s., Studenec 

                              ASOPOL, s.r.o., Olomouc 

                             Baťa a.s., Zlín  

                             Billa, Olomouc  

B.  Gatěková,  Spektrum potřeb Olomouc 

Cukrářská výrobna Mamka, Olomouc 

Cukrárna Moser, Olomouc  

ČSAD Logistik Ostrava, a.s. 

Diakonie Broumov 

Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Fardis cz s.r.o. Olomouc 

Globus ČR, k.s., pobočka Olomouc 

Hegrovi, Zašová  

HORNBACH Baumarkt spol. s r.o., Praha 

Ing. František Abrahám, Olšany 

Mgr. Jan Kubeček 

Ing. Josef Kubeček 

Ing. Milan Stejskal, Olomouc 

Juta, a.s., Olomouc 

Jelínek-Trading spol. s r.o., Zlín 

Knihovna města Olomouce 

Lékárna Dr. Max, Olomouc 

Lékárna Kmochova, Olomouc 

Lékárna Lidmila Knapová s.r.o., Olomouc 

Lékárna LEX s.r.o., Olomouc 

Lékárna Na Poliklinice II, Olomouc 

Lékárna Remedia, Olomouc 

Lékárna Salve, Olomouc 

Lékárna U Pöttingea, Olomouc 

Lékárna V Ušáku, Olomouc 

Lékárna Ţelezniční polikliniky, Olomouc  

MA-KO - pracovní oděvy, obuv, Olomouc 

Neoralová Zdeňka, potraviny, Olomouc 

Nestlé Česko s.r.o. 

Norma ţelezářství, Olomouc 

Novadotex s.r.o., Brno 

Olma a.s., Olomouc 

Pekárna Hirsch, Velká Bystřice 

Pekárna Tiefenbach, Přerov 

Prodejna zemědělských potřeb, Olomouc 

Sloupenský, s.r.o., Olomouc 

Statutární město Olomouc 

Supermarket TERNO, Olomouc 

Tiefenbach – Pekárna, Přerov 

Zemědělské druţstvo, Senice na Hané 

Zetra - pracovní oděvy s.r.o., Olomouc 

 
Za poskytnutí slevy na produkty a sluţby 

děkujeme těmto subjektům:

ASOPOL, s.r.o., Olomouc 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

MÜLLER elektro s.r.o., Olomouc 

OK DESIGN, s.r.o., Olomouc 

Petr Kupka W-COPY, Olomouc 

SAJM COMP, s.r.o. , Olomouc 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
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ZA PROJEVENOU DŮVĚRU DĚKUJEME  

ŠTĚDRÝM DÁRCŮM: 
 
Veřejná správa  
                                                                                                                                    

                   
 

 
 
 
 

Podnikatelské subjekty 
 

   
 
 
 
Benefit Management 

Benson OAK, spol s.r.o., Praha 

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 

Číhal Reality s.r.o., Olomouc 

Farmak a.s., Olomouc 

Global servis, spol. s r.o., Chotěboř 

Globaltek Group s.r.o., Olomouc 

Hakuma Miroslav Habáň, Olomouc 

Hewlett Packard s.r.o., Praha 

ing. Petr Zbyněk, Olomouc 

Jan Kulás, Olomouc - Chválkovice 

Lékárna Lidmila Knapová s.r.o., Olomouc 

Manus Prostějov, spol. s r.o. 

 
 
 
Mgr. Kovář O., advokát, Říčany 

PCV Alfa s.r.o., Ostrava 

Pontex s.r.o., Praha 

PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc 

Realitní kancelář Zvonek, Kroměříţ 

Reflex Zlín, spol. s r. o. 

RNDr. M. Kárská, daňový poradce, Olomouc 

Rolofol s.r.o., Bordovice 

Sedláček Jaroslav, truhlářství, Droţdín 

Schiedel, a.s., Nehvizdy 

Teplotechna průmyslové pece, s.r.o., Olomouc 

UO TEX, s.r.o. Ústí n. O. 
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Nepodnikatelské subjekty 
 
 
 

 
 
 
Politici 
 
 
 

 
 
 

 
 

   Ing. Jan Březina,          Ing. Miloslav Vlček,     prof. Ing. Jan Hálek, CSc., 
                poslanec      předseda           senátor 
    Evropského parlamentu         poslanecké sněmovny ČR
 

 

 

Drobní dárci 
 
 Bezecná L., MUDr., Prostějov  
 Černotová J., Karolínka  
 Dítětová A., Libiš  
 Ditrichovi  
 Drozd T., Olomouc  
 Dvořáková K., Olomouc  
 Fialová H., Olomouc  
 FOD, Dlouhá Loučka 
 Garbuz V., Olomouc  
 Garbuz O., Olomouc  
 Heger Z., Olomouc  
 Hegrová K., Mgr., Olomouc 
 Holoubková I., Olomouc  
 Horáková I., Olomouc  
 Hubičková D., Olomouc  
 Humpl J.  
 Ing. Chlumský V., Praha  
 Ištoková I., Olomouc  
 Ivanová D., Litovel  
 Jahoda M., Olomouc  

     Jaroš J., Olomouc  
 Jemelková B., Olomouc  
 Jordán J., Bc., Olomouc  
 Jordánová A., Olomouc  
 Jordánová V., Olomouc 
  Kadulová A., Olomouc  
 Kamas P.  
 Kasparová H., Olomouc  
 Kaštilová J., Olomouc  
 Kocourková R., Olomouc  
 Kohoutková J., Olomouc  
 Komárková K., PhDr.,Olomouc  
 Kotásek V., ing., Olomouc 
 Kratochvíl J. DiS., Lutín  
 Kříţová V., Olomouc  
 Kučera J., Mgr., Olomouc  
 Kuncová B., Olomouc 
 Kurfürstrová I., Náměšť n. H.  
 Látal J., ing., Olomouc  
 Lekešová I., Olomouc  
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Další drobní dárci 
 
 Mach M., Olomouc 
 Mantlová A., Olomouc  
 Marková I., PhDr., Olomouc  
 Maršálová Doleţalová L.,  
  Olomouc 
 Mazáčová M., Olomouc  
 Městský úřad Břidličná  
 Musilová A., Olomouc  
 Náhlá L., Olomouc 
 Navrátil J., Odrlice  
 Niebauerová D., Pardubice  
 Otáhalová E., Olomouc  
 otec Kvapil J., Toveř 
 p. Burghart  
 Pacáková J., Olomouc  
 Pastrnková K., Olomouc  
 pater Juráň A., Olomouc 
 pater Koníček J., Olomouc  
 Pazderová A., Ţerotín  
 Pěničková A., Olomouc  
 pí Bubníková, Olomouc  
 pí Hradilíková, Olomouc  
 pí Jarošová, Olomouc  
 pí Kolaříková, Olomouc  
 pí Marková, Olomouc  
 pí Poláchová, PhDr., Olomouc 
 pí Poláchová, Velká Bystřice  
 pí Smékalová, Olomouc 
 pí Štolfová, Olomouc  
 pí Tlamková , Boskovice  
 pí Vymazalová, Senice n. H.  
 Pinďurová B., Olomouc  
 Polášek K., Ostrava  
 Pospíšilová K., Olomouc  
 Poštulkova H., Olomouc  
 Procházka P., Olomouc  
 Račická L., Olomouc  
 pí Richterová, Olomouc  
 

 
 

     Rozsívalová L., Olomouc  
 Řezáčová J., Olomouc  
 Schneidrová B., Olomouc  
 Sklenářová F., Olomouc  
 Solarová M., Olomouc  
 Somol J., Velký Týnec  
 Stadníková M., Olomouc  
 Streitová P., Olomouc  
 Šagátová J., Mgr., Ostrava  
 Šiblová H., Olomouc  
 Šnevajsová M., Olomouc  
 Špička S., Olomouc  
 Švecová A., MUDr., Olomouc 
 Taliánová K., Hněvotín  
 Tichá M., Ţerůvky  
 Tlusťáková D., Mgr.,  
   Svatý Kopeček  
 Tvrdá M., Nedvězí  
 Valouchová J., Olomouc  
 Valová I., MVDr., Olomouc  
 Vančurová J., Olomouc 
 Vařeková A., Olomouc  
 Věrná I., Olomouc  
 Věrná R., Olomouc  
 Voňková M., Olomouc 
 Vymětal S., Olomouc  
 Zahnášová V., Olomouc  
 Zapletalová H., Olomouc  
 Zubalík V., Olomouc 
 …a další nejmenovaní dárci 
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STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2010 
 
Počet členů :   11 

 
   Statutární zástupkyně: 
    Hegrová, Mgr., Květoslava 
    Maršálová Doleţalová Lenka 
    Šagátová, Mgr., Jarmila     
 
  Odborní poradci: 
    DUE POP s.r.o.-  účetnictví 
    Mgr. Michal Zahnáš - právní pomoc 
 
  Zaměstnanci: 
    Fialová Hana - vedoucí 
     

Hegrová, Mgr., Květoslava 
 Kubečková Eva (do května) 
 Kučera, Mgr., Jan  
 Maršálová Doleţalová Lenka 

    Šagátová, Mgr., Jarmila 
    Věrná Iveta (od listopadu)  

 
Poskytli jsme přechodné pracovní uplatnění lidem dlouhodobě 

nezaměstnaným, jejichţ mzdu dotoval úřad práce: 
            Dočkal Miroslav 

Dostál Josef 
Dubovanová Lenka 
Garbuz Oksana 

Hradil Josef 
Ivanová Dagmar 
Kadulová Alena 
Kamenická Elvíra  
Kotásek, Ing., Vladimír 
Kratochvíl, DiS., Jakub 
Krejčí Kateřina 
Kvapilová Kristina 
Kyncelman Svatopluk 
Lekešová Iva 
Malíková Petra 

Mazáčová Marie  
Musilová Marie 
Němec Jaroslav 
Nováková Olga  
Pivnička Radomír 
Skopalíková Dagmar   
Spáčil Oldřich 
Stloukalová Kateřina 

Štěpánová Pavlína 
Šulc Rudolf 

             Taliánová Karla 
Tiefenbachová Zuzana  
Vašutová Marie 
Věrná Iveta  
Zboţínek, Mgr., Jaromír 



 18 

 
 

 

 
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010 

 
 
Výnosy (vyjádřeno v Kč) 
 

Vlastní činnost 1 661 678 

Dotace od Úřadu práce Olomouc 1 120 191 

Příspěvek od Magistrátu města Olomouce 40 000 

Příspěvek od Krajského úřadu Olomouckého kraje 9 415 

Příspěvek od Nadace OSF Praha 30 000 

Dary od právnických a fyzických osob 317 551 

Úroky 104 

Výnosy celkem 3 178 939,- Kč 

 

 
 

Náklady (vyjádřeno v Kč) 

 

Mzdy 2 265 586 

Odvody za zaměstnance 746 784 

Daně a poplatky 3 965 

Provozní náklady 389 386 

Opravy, údrţba, spotřeba materiálu 79 815 

Školení 18 830 

Cestovné 13 849 

Poskytnuté dary 400 

Ostatní náklady 23 838 

Odpisy 14 151 

Náklady celkem 3 556 604,- Kč 

 
 

Rozdíl příjmů a výdajů:         3 178 939 
          -3 556 604 

                    -377 665 Kč 
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Rozvaha k 31. 12. 2010 
 

AKTIVA (vyjádřeno v tisících Kč) 
 

2009 2010 

Dlouhodobý majetek - pozemky 17 17 

                                  - stavby 416 416 

                                  - oprávky -107 -121 

Krátkodobý majetek - pohledávky 62 35 

                                 - pokladna 8 7 

                                 - účty  383 36 

Jiná aktiva - náklady příštích období  9 0 

                  - příjmy příštích období 0 66 

Aktiva celkem 788 456 
 
 
 
 

PASIVA (vyjádřeno v tisících Kč) 
 

2009 2010 

Vlastní zdroje - vlastní jmění 367 367 

                       - fondy 0 -25 

                       - výsledek hospodaření 132 -245 

Cizí zdroje - dohadné účty pasivní    28 30 

                  - ostatní dlouhodobé závazky 0 22 

                  - dodavatelé 7 6 

                  - zaměstnanci 121 140 

                  - závazky k institucím 61 80 

                  - ostatní přímé daně 2 4 

                  - DPH 70 72 

                  - jiné závazky 0 5 

Pasiva celkem 788 456 

 
 
 

Středisko SOS je plátcem DPH. 
V roce 2010 tuto daň uhradilo ve výši 281 270 Kč. 
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V OLOMOUCI MÁME DVĚ PRACOVIŠTĚ: 
 

Bezbariérová provozovna a kancelář : 
PRASKOVA 16 

(v blízkosti tramvajové zastávky U Bystřičky) 
 585 220 050 
Po - pá   9 - 18 
so           8 - 12 

 
Provozovna : 

ROOSEVELTOVA 9 

(při žel. zastávce Smetanovy Sady) 
 585 438 161 
Po - pá   9 - 18 
so           8 - 12 

 

REGISTRACE 
u Ministerstva vnitra ČR 

dne 8.2.1991 pod.č. VSP/1-5021/91-R 
 
 

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 
CZ47654406 

 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
Česká spořitelna Olomouc 

Číslo účtu 1804249359 / 0800 
 
 

www.strediskosos.cz 
e-mail: olomouc.sos@seznam.cz 

http://www.strediskosos.cz/
mailto:olomouc.sos@seznam.cz

