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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé.
Je tomu dva roky, co jsme společně s kolegy založili neziskovou
organizaci s názvem Plamen naděje s cílem pomáhat společensky
znevýhodněným skupinám občanů. Naši pomoc jsme tedy zaměřili na
seniory, občany se zdravotním postižením a děti z dětských domovů.

Ondřej Skála
ředitel Plamen naděje z. s.

Od 14. února 2013, kdy nám byly oficiálně schváleny stanovy
našeho občanského sdružení, se toho mnoho událo, proto mi dovolte
se poohlédnout do začátků naší činnosti a pokusit se zhodnotit naše
aktivity a dosažené úspěchy.

Vzpomenu-li si na to magické datum 14. 2. 2013, kdy nám
Ministerstvem vnitra byly schváleny stanovy našeho občanského
sdružení a naše činnost tak mohla oficiálně začít, tak si pamatuji, že jsme měli své sídlo
v malebné obci Sedlnice u Nového Jičína, kde vznikaly naše první projekty zaměřené hlavně
na podporu dětí z Dětských domovů v oblasti Moravskoslezského kraje. Na základě toho,
jsme uskutečnili několik kulturně zábavných programů přímo v několika Dětských domovech
Moravskoslezského kraje. Posléze jsme také do našich aktivit začlenili také projekty
na podporu seniorů, což mělo za následek, že jsme se z organizačních důvodů přestěhovali
do obce Libhošť a nakonec do Bartošovic, kde naše sdružení má své sídlo nyní.
S novelizací Občanského zákoníku, jsme změnili svůj statut z občanského sdružení na
občanský spolek, který je v důsledku této novelizace zaregistrován ve Veřejném rejstříku
Ministerstva spravedlnosti ČR.
Z hlediska našich projektů jsme v roce 2015 zaměřili svou pozornost od dětí z dětských
domovů na seniory, pro které jsme zorganizovali dvě větší kulturně zábavné akce, jejichž
cílem bylo zajistit kulturní vyžití a společenské začlenění právě těm seniorům, kteří ze
zdravotních a sociálních důvodů využívají sociálních a zdravotních služeb sociálních institucí
Moravskoslezského kraje. Více informací o těchto kulturních akcích a našich projektech se
dočtete na dalších stránkách této výroční zprávy.
Vzhledem k tomu, že chceme nadále spolupracovat s našimi sponzory a partnery a chceme,
aby naše vzájemná spolupráce byla efektivnější, tak jsme v tomto roce 2015 naše projekty pro
jejich přehlednost rozdělili do třech projektových programů, o kterých se taktéž dočtete.
V této výroční zprávě se taktéž dozvíte, jaké projekty máme naplánované pro rok 2016
a jakým způsobem chceme motivovat naše stávající, ale i nové partnery k podpoře naší
neziskové organizace.
Tento rok se nám také podařilo více prohloubit spolupráci s našimi sponzory a partnery,
bez kterých bychom nemohli existovat a pomáhat těm, kteří to podle mého mínění opravdu
potřebují, proto mi dovolte touto cestou poděkovat všem partnerům a sponzorům, kteří nás
v tomto roce, ale i v letech minulých podpořili.
S pozdravem a poděkováním.
Ondřej Skála – ředitel spolku PN
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2. Kdo jsme?
Plamen naděje – zaregistrovaný spolek je nezisková organizace, která vznikla dne 14. 2. 2013
jako občanské sdružení pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. S novelizací Občanského
zákoníku, který nabyl účinnosti v lednu roku 2015, se občanské sdružení Plamen naděje stalo
zaregistrovaným (zapsaným) spolkem, který je registrován ve Veřejném rejstříku Ministerstva
spravedlnosti ČR.
Občanský zaregistrovaný spolek Plamen naděje, z. s. je nevládním, nestátním, nepolitickým
subjektem, jehož veškeré aktivity jsou uskutečňovány v naprostém souladu se stanovami
spolku, kde má spolek občanů definován své poslání a cílové skupiny, kterým nabízí svou
pomoc prostřednictvím charitativních projektů.
Hlavním posláním Plamen naděje je kultivace kulturních a životních podmínek občanů
a společensky znevýhodněných skupin, zejména seniorů, osob se zdravotním postižením
a dětí z dětských domovů, vše v oblasti Moravskoslezského kraje.
Aby toto poslání bylo v souladu se stanovami naplněno, organizujeme převážně kulturní
projekty se sociálním dopadem, což v naší praxi znamená, že chceme zajistit kulturní vyžití,
ale také zprostředkovat sociální začlenění těm občanům, kteří z mnoha důvodů využívají
sociálních či zdravotnických služeb jiných neziskových organizací, jakožto poskytovatelů
sociálních a zdravotnických služeb.
Na základě výše uvedeného s těmito sociálními institucemi spolupracujeme a pomáháme
jejich uživatele sociálních a zdravotnických služeb začlenit do kulturního a společenského
života, vše výhradně prostřednictvím kulturně zábavných akcí.
Konkrétně spolupracujeme s oblastní Charitou ve Studénce a Seniorcentrem OASA, s.r.o.
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3. Co děláme?
K tomu, abychom naše poslání, které máme dáno stanovami našeho spolku, naplnili, tak
organizujeme projekty kulturního charakteru. Specifikem těchto kulturně zaměřených
projektů je ovšem to, že usilujeme o to, aby naše projekty měli určitý sociální dopad, což
znamená, že se snažíme, aby prostřednictvím kulturně zábavných projektů došlo ke zlepšení
životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením, ale také dětí z dětských domovů.
3.1. Naší cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, tedy jsou:
 Senioři a občané vyššího a vysokého věku
 Občané s tělesným, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením
 Děti z dětských domovů
Nutno dodat, že bez ochoty a příspěvků v podobě finančních, služebních a věcných darů
bychom nemohli těmto výše uvedeným skupinám občanů účelně zlepšovat kvalitu života,
proto děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří nás jak v tomto roce, tak v letech
minulých podpořili.
K tomu, abychom zlepšili spolupráci s našimi stávajícími partnery a zajistili tak větší
efektivitu naší práce, tak jsme v tomto roce vypracovali interní databázi sponzorů, se kterými
máme v úmyslu spolupracovat i nadále.
Naši partneři, sponzoři a dárci jsou pro naši práci nepostradatelní a velice si vážíme jejich
podpory, proto jsme pro jejich přehlednost rozdělili naše projekty do třech projektových
programů. Ke každému projektovému programu bylo zřízeno i bankovní číslo účtu, kam je
možné zaslat jednorázové či pravidelné příspěvky.
3.2. Projektové programy:
Označení
Název projektového programu
projektového
programu

Číslo účtu
Fio banka, a.s.

01

Podpora pro Plamen naděje

2200821961/2010

02

Podpora pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Podpora pro děti z dětských
domovů

2700824472/2010

03

Charakteristika
projektů

2300824473/2010

Projekty podporující
rozvoj neziskové
organizace Plamen
naděje
Projekty podporující
seniory a OZP
Projekty podporující
děti z dětských
domovů

Jestliže dárci zasílají své finanční prostředky na jednotlivé projektové programy a podporují
tím konkrétní projekty, je pro nás naprostou samozřejmostí, že Vy jako dárce jste vždy
informován, který konkrétní projekt bude z Vašeho příspěvku podpořen. Výjimkou je
projektový program č. 01 „Podpora pro Plamen naděje“, z jehož příspěvků jsou hrazeny
výhradně provozní náklady spolku.
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3.3. Další možnosti podpory
Pokud není ve Vašich silách nás podpořit finančně, ale přesto nám chcete pomoci, máte
možnost podpořit Vámi vybraný projektový program i jinými způsoby.
a) Věcným darem – v podobě např. propagačních materiálů Vaší společnosti, nákupem
kancelářských potřeb, nákupem technického vybavení pro naši činnost, … aj.
b) Služebním darem – v podobě nabídky služeb Vaší společnosti – např. bychom
využili účetnické služby, reklamní služby, služby projektového managementu, … aj.
c) Medializačním darem – v podobě zajištění informovanosti veřejnosti o naší činnosti
d) Drobnou finanční částkou – v podobě jednorázového či pravidelného příspěvku –
např. 50 Kč., 100. Kč. v rámci Vašich individuálních možností. Každý příspěvek je
totiž zárukou pomoci těm, kteří to potřebují. Právě třeba i díky 100koruně můžeme
nakoupit drobné kancelářské vybavení, takže nebojte se pomáhat, protože malá pomoc
= významná pomoc! 
3.4. Sponzorský program
V důsledku neustále inovace a snah o prohloubení spolupráce se sponzory a dárci, plánujeme
s kolegy pro rok 2016 vytvořit motivační sponzorský program, v rámci kterého máme
v úmyslu vytvořit speciální soutěž pro sponzory, v rámci které se mohou stát tzv. Patronem
roku a soutěžit o zajímavé ceny. Další výhodou může být i to, že samotný fakt, že fyzické či
právnické osoby podporují neziskový sektor, může zejména právnickým subjektům pomoci
získat nové zákazníky.
Pro to, abychom zlepšili informovanost o možnostech sponzoringu, plánujeme v roce 2016
spustit nový webový informační portál pro sponzory s názvem: „Patron naděje“. Potřebné
informace budou včasně uveřejněny na našich webových stránkách www.plamen-nadeje.cz
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4 Uskutečněné projekty
V tomto roce jsme svou pozornost zaměřili hlavně na občany vyšších či vysokých věkových
kategorií a seniory. Z důvodů nižšího zájmu ze strany Dětských domovů Moravskoslezského
kraje, jsme v tomto roce od projektů zaměřených na děti z dětských domovů opustili, což
ovšem neznamená, že se této skupině občanů nebudeme věnovat v roce 2016
4.1 Dechovka a kouzelník – 20. 11. 2015 Dělnický dům Studénka
Dne 20. 11. 2015 se v prostorách Dělnického domu ve Studénce uskutečnila kulturní akce
s názvem Dechovka a kouzelník aneb kam nám zmizel kapelník, kde vystoupila legendární
dechová kapela Moravanka pod vedením pana Jana Slabáka. Také zde vystoupila Mistryně
ČR – kouzelnice slečna Iveta Žváková, která zde předvedla několik zajímavých
kouzelnických triků, a dokonce do svého vystoupení zapojila i přítomné diváky.
Tento projekt byl realizován v rámci našeho projektového programu „02 Podpora pro
seniory“ s cílem zajistit kulturní vyžití občanům vyššího věku ze Studénky, ale nemohli jsme
ani opomenout pozvat na tuto kulturní akci také seniory ze zdejší Charity a ze Seniorcentra
Oasa, s. r. o., které má své sídlo v obci Petřvaldík, poblíž Nového Jičína. Celé akce se
zúčastnilo cca. 200 účastníků.

Fotografie z akce Dechovka a kouzelník 20. 11. 2015 Dělnický dům Studénka

Samozřejmě celá akce by se nemohla uskutečnit za významné podpory našich partnerů
a sponzorů, kterým touto cestou srdečně děkujeme!
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4. 2 Tančírna s cimbálem a dudákem – 15. 12. 2015 Dělnický dům Studénka
Tančírna je pravidelným pořadem příspěvkové organizace SAK Studénka, která v okolí
Studénky organizuje mnoho kulturních akcí. V rámci pravidelného kulturně laděného
programu Tančírna spolupracuje se členem našeho spolku panem doktorem Pavlem
Hanzelkou, proto se Plamen naděje rozhodl navázat spolupráci s výše uvedenou organizací a
kofinancoval tento projekt, kde díky podpoře našich partnerů mohlo na této akci, která byla
určena seniorům s okolí Studénky, vystoupit duo Escalona, které zpříjemnilo předvánoční
naladění přítomných účastníků.
Touto cestou si dovolujeme poděkovat Sportu a kultuře, příspěvkové organizaci za jejich
spolupráci a veliké poděkování také patří našim partnerům, díky kterým by se tato akce
nemohla uskutečnit. Děkujeme!
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5 Vyúčtování projektů
5.1

Projekt Dechovka a kouzelník 20. 11. 2015 Studénka
Délka trvání projektu 12. 7 2015 – 20. 11. 2015

Tabulka 1 – Přehled výnosů na projekt

Datum

Text

Částka (KČ)

23.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

28.07.2015

Sponzorský dar

500,00

28.07.2015

Sponzorský dar

200,00

28.07.2015

Sponzorský dar

500,00

04.08.2015

Sponzorský dar

2 000,00

21.10.2015

Sponzorský dar

2 000,00

27.10.2015

Sponzorský dar

2 000,00

27.10.2015

Sponzorský dar

1 000,00

20.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

21.07.2015

Sponzorský dar

2 000,00

23.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

01.11.2015

Sponzorský dar

9 700,00

17.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

21.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

23.07.2015

Sponzorský dar

1 000,00

27.07.2015

Sponzorský dar

15 000,00

31.07.2015

Sponzorský dar

3 000,00

28.08.2015

Sponzorský dar

3 000,00

01.10.2015

Sponzorský dar

3 000,00

03.11.2015

Sponzorský dar

500,00

12.07.2015

Základní vklad na účet

100,00

CELKEM

50 500,00

Tabulka 2 – Přehled nákladů na projekt

9

Datum

Směr

Položka

Částka (KČ)

20.11.2015

Výdej

44 740,00

20.11.2015

Výdej

20.11.2015

Výdej

Úhrada vystoupení Kapela Moravanka
úhrada vystoupení kouzelnice
úhrada nákladů OSA

20.11.2015

Výdej

Občerstvení

2 100,00

CELKEM:

52 740,00

ZŮSTATEK
CELKEM:

-2 240,00

5 000,00
900,00

Vysvětlení
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že se spolku Plamen naděje podařilo na projekt
„Dechovka a kouzelník, aneb kam nám zmizel kapelník?“ podařilo od sponzorů vybrat
finanční částku ve výši 50. 500 Kč a skutečné náklady se pohybovaly ve výši 52. 740 Kč., což
znamená, že rozdíl mezi výnosy a náklady činil 2. 240 Kč., které spolek doplatil
z výjimečných členských poplatků, na kterých se pracovní tým členů spolku ústně dohodl.
Veškeré příspěvky, které naše organizace obdržela od našich sponzorů, jsou evidovány
v interním účetnictví spolku. S každým dárcem byla sepsána darovací smlouva (mimo
anonymní – neveřejné dárce, kteří si nepřáli figurovat v našem účetnictví) a finanční dar byl
převzat pověřeným pracovníkem spolku.
Z výše uvedeného taktéž vyplývá, že spolek Plamen naděje není výdělečným subjektem,
nýbrž neziskovou organizací, jejímž cílem není generování jakýchkoliv zisků, proto si dárci
mohou být jistí, že jejich finanční prostředky, kterými nás obdarují, budou účelně využity
k účelu, který je stanoven v darovací smlouvě.
Rádi bychom také poukázali na to, že nedisponujeme žádným „vedlejším finančním fondem“,
ze kterého bychom hradili náklady, které je třeba navíc doplácet, proto naskytne-li se situace,
kdy výnosy od našich donátorů jsou pro uskutečnění konkrétního projektu nedostačující, jsme
nuceni vše hradit z osobních finančních zdrojů jednotlivých pracovníků spolku.
Zde je tedy vidno, že bohužel naše finanční závislost na finanční podpoře našich dárců je
vysoká. Také upozorňujeme, že jsme doposud nečerpali finanční příspěvky z veřejných grantů
měst, obcí a Moravskoslezského kraje, protože jsme ve fázi hledání schopného projektového
manažera, který by nám vysvětlil naše možnosti čerpání finančních příspěvků ze zdrojů měst,
obcí, kraje nebo Evropské unie.
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5.2

Tančírna s cimbálem a dudákem – 15. 12. 2015 Dělnický dům Studénka
Tabulka 2 – Přehled výnosů na projekt

Datum

Text

Částka (Kč.)

20.11.2015

Sponzorský dar

1 000,00

21.11.2015

Sponzorský dar

400,00

21.11.2015

Sponzorský dar

300,00

20.11.2015

Sponzorský dar

500,00

21.11.2015

Sponzorský dar

1 000,00

24.11.2015

Sponzorský dar

1 000,00

21.11.2015

Sponzorský dar

500,00

24.11.2015

Sponzorský dar

2 000,00

08.12.2015

Sponzorský dar

5 000,00

CELKEM:

11 700,00

Tabulka 2 – Přehled nákladů na projekt
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Datum

Směr

Text

Protistrana

15.12.2015

Výdaj

úhrada vysoupení Duo Escalona

Josef Benedikt

Částka
(Kč.)
9 000,00

15.12.2015

Výdaj

Nákup občerstvení

Obchody Studénka - nákup občerstvení

2 700,00

Celkem

11 700,00

Zůstatek

0,00

6 Celkové vyúčtování – rok 2015
Datum

Směr

Text

Částka

17.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

21.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

23.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

27.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

15 000,00

31.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

3 000,00

28.08.2015

Příjem

Sponzorský dar

3 000,00

01.10.2015

Příjem

Sponzorský dar

3 000,00

03.11.2015

Příjem

Sponzorský dar

500,00

23.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

28.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

500,00

28.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

200,00

28.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

500,00

04.08.2015

Příjem

Sponzorský dar

2 000,00

21.10.2015

Příjem

Sponzorský dar

2 000,00

27.10.2015

Příjem

Sponzorský dar

2 000,00

27.10.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

20.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

21.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

2 000,00

23.07.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

01.11.2015

Příjem

Sponzorské dary

9 700,00

20.11.2015

Příjem

Sponzorský dar

1 000,00

21.11.2015

Příjem

Sponzorský dar

400,00

21.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

300,00

20.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

500,00

21.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

1 000,00

24.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

1 000,00

21.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

500,00

24.11.2015

Příjem

Sponzorské dar

2 000,00

08.12.2015

Příjem

Sponzorský dar

5 000,00

12.07.2015

Příjem

Základní vklad na účet

100,00

Celkem

62 200,00

Datum

Směr

Text

Protistrana

Částka (Kč.)

20.11.2015

Výdaj

úhrada vystoupení kouzelnice

Iveta Žváková vystoupení kouzelnice

5 000,00

20.11.2015

Výdaj

Zákonné poplatky OSA

900,00

20.11.2015

Výdaj

občerstvení

Ochranný svaz
autorský
Obchody Studénka nákup občerstvení

20.11.2015

Výdaj

úhrada vystoupení Moravanka

15.12.2015

Výdaj

úhrada vystoupení Duo Escalona

15.12.2015

Výdaj

Nákup občerstvení

Rok 2015
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2 100,00

Jan Slabák- kapela
Moravanka
Josef Benedikt

44 740,00

Obchody Studénka nákup občerstvení

2 700,00

Celkem

64 440,00

Zůstatek
celkem

9 000,00

-2 240,00

7. Naše vize
Jsme neziskovou organizací se zájmem se rozvíjet, proto se nebojíme přiznat, že v rámci
našeho působení se vyskytují určité nedostatky, které bychom rádi v časech budoucích
zlepšily nebo úplně odstranily.
Našim hlavním nedostatkem je vysoká, nebo respektive úplná finanční závislost na podpoře
jak fyzických osob, tak právnických a podnikatelských subjektů, proto naší snahou do
budoucna bude najít vhodného projektového manažera, který by nám pomohl vypracovat pro
nás přijatelný „fundraisingový plán“, prostřednictvím kterého by se nám mohla zlepšit naše
finanční situace a financování nejen chodu celé organizace, ale také našich konkrétních
projektů a provozních nákladů.
Nezbytnou součástí k zajištění fungování spolku Plamen naděje je i rozšíření pracovního
týmu o účetního pracovníka a zmíněného projektového manažera. Dalším nezbytným
krokem bude snaha zajistit adekvátní finanční ohodnocení všech pracovníků spolků, kteří
doposud veškeré aktivity spojené s chodem spolku, vykonávali dobrovolně bez nároku
na honorář, a kteří, přestože studují nebo pracují na hlavní pracovní poměry, věnovali svůj
volný čas a energii k tomu, aby pro spolek odvedli bezchybnou práci, proto i jim patří veliké
poděkování!
7.1 Naše plány na rok 2016
V roce 2016 na základě dohody s pracovníky spolku Plamen naděje plánujeme zorganizovat
projekty zaměřené nejen na seniory, ale také na děti. Také máme v úmyslu prohloubit
spolupráci se sponzory a zajistit provoz speciálního webu, kde sponzoři – naši patroni budou
mít možnost získávat potřebné informace, a kde bude vyhrazen také prostor pro zajištění
reklamy v podobě uveřejnění interaktivního loga patronské společnosti. Dalšími aktivitou
bude snaha najít projektového manažera a rozšířit náš tým o účetní a dva nové dobrovolníky,
kteří nám s organizací našich projektů pomohou. I nadále budeme spolupracovat s externisty,
kteří nám ochotně při organizaci a realizaci projektů ochotně pomáhají.
Také plánujeme vyvinout strategie, vedoucí k tomu, abychom mohli se stát finančně
nezávislejšími a finančně motivovat naše pracovníky. K tomu, je ale zapotřebí tolik potřebný
projektový manažer a mzdová účetní, takže pokud při přečtení této výroční zprávy zjistíte, že
víte o projektovém manažerovi, který by nám k finanční nezávislosti pomohl nebo znáte
mzdovou účetní s dobrými referencemi a zkušenostmi s vedením celkového účetnictví
v oblasti neziskového sektoru, tak nás prosím kontaktujte na info@plamen-nadeje.cz
děkujeme!
7.2 Závěrem
Rok se s rokem sešel a Vám se do rukou dostala výroční zpráva roku 2015 občanského spolku
Plamen naděje. V této výroční zprávě jste se mohli dočíst mnoho zajímavých informací o
fungování zmíněného spolku, seznámili jste se s uskutečněnými projekty a nyní již znáte naše
plány pro rok 2016.
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Rok 2015 byl pro náš spolek rokem výrazných změn, ale taktéž rokem plným smysluplné
práce pro ty, kteří z důvodu vyššího až seniorského věku mají omezené možnosti ke
kulturnímu vyžití, ale také ke společenskému začlenění.
Našim cílem tohoto roku bylo pomoci seniorům, využívajících sociálních a zdravotnických
služeb sociálních a zdravotnických institucí v oblasti Moravskoslezského kraje, pomoci být
součástí společenského života a ukázat mladším generacím, že stáří, které je doprovázeno
mnoha zdravotními, emočními i sociálními komplikacemi, se dá prožít aktivně a smysluplně.
Věřím, že se nám tento cíl podařil splnit a touto cestou děkuji nejen všem sponzorům,
partnerům, dárcům a občanům, ale také svým kolegům a dobrovolným externistům za jejich
skvěle odvedenou práci v celém roce 2015.
S poděkováním a s Plamenem naděje v srdci se pro tento rok loučí

Ondřej Skála
ředitel spolku Plamen naděje
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