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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Středisko Miličův dům

Vážení přátelé,
uplynul další rok, a proto mi dovolte, abych Vám prostřednictvím této výroční zprávy poskytl přehled
naší činnosti a seznámil Vás s nejdůležitějšími událostmi diakonického střediska Milíčův dům. Lze
konstatovat, že rok 2019 byl pro nás úspěšný. Stejně jako v letech předchozích se nám dařilo poskytovat
služby klientům na velmi dobré úrovni, zkvalitňovat sociální služby a být tak oporou mnohým rodinám
v Jaroměři a okolí.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podílejí na naplňování poslání a vize našeho
střediska. Jsou oporou nejen klientům, ale i mně, jako řediteli. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás podporují, jelikož díky nim se nám daří poskytovat kvalitní sociální služby prostřednictvím odborně
vzdělaných zaměstnanců.
S přáním hezkých dní

Bc. Josef Macháček
Ředitel organizace a předseda správní rady
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

m

Právní forma
Církevní organizace
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř
IČ: 46503561
Bankovní spojení
ČSOB, a. s. 274423043/0300
Registrace
Ministerstvo kultury 21. 8. 2003
9-270/2003-13586
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Důležitá data:
 1992 založení střediska Farním sborem ČCE v Semonicích
 1996 slavnostní otevření Diakonie ČCE - střediska Milíčův
dům na adrese Havlíčkova 14
 2007 registrace nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 2013 registrace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi
 2014 registrace odborného sociálního poradenství
 2016 detašované pracoviště na adrese Duškova 79,
Jaroměř - Josefov

FARNÍ SBOR ČCE V SEMONICÍCH

Středisko Miličův dům

kontakt: Semonice 57, 551 01 Jaroměř,
radim.zarsky@evangnet.cz, tel.: 604 149 841
Partnerským sborem organizace je Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Semonicích.
V roce 1992 založil místní farář Jiří Weinfurter středisko
pro romské i jiné děti. Po celou dobu sbor se střediskem
aktivně spolupracuje – monitoruje činnost střediska,
podílí se na různých akcích a prezentacích činnosti
střediska. Členové sboru jsou zastoupeni ve správní
a dozorčí radě střediska. V současnosti je farářem
sboru pan Radim Žárský.
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DI A KONIE ČESKOBR ATRSK É CÍRK VE E VA NGELICK É

m

 jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních
služeb a jednička ve speciálním školství

společenství

milosrdenství
naděje

 pomáháme denně tisícům lidí v nepříznivých životních
situacích, provozujeme více než 140 zařízení po celé ČR

fortelnost
pomoc potřebným

 organizujeme také humanitární pomoc v ČR (povodně)
a rozvojovou spolupráci v zahraničí
 naše práce a poslání vychází z křesťanských hodnot,
pomáháme všem bez rozdílu. Podívejte se na náš etický
kodex.
 náš tým tvoří více než 2000 pracovníků po celé republice
a 1000 dobrovolníků. Přidejte se.
 obnovenou činností po roce 1989 navazujeme na
předválečnou Českou diakonii
 jsme součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a máme
partnery po celém světě
 naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická
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Diakonie tvoří

společenství,
které v

milosrdenství

nadějí

pomáháfortelně

as

potřebným.
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Dozorčí rada střediska

Správní rada střediska

Předsedkyně
Mgr. Jarmila Borecká

Předseda
Bc. Josef Macháček

Účetní
Petra Nováková
Marta Andrejsová

Členové
Jaroslav Andrejs
Irena Jebavá
Mgr. David Hanuš
Mgr. Jiří Pilný
Mgr. Radim Žárský
Bc. Jan Syrový
Bc. Dita Staníčková
Mgr. Alena Fabiánová
Karel Radoň

Členové
Marta Andrejsová
Bc. Monika Musilová
Mgr. Radek Slavíček

Lektoři pravidelného programu
mimoškolního vzdělávání
Andrea Zapadlová
Denisa Grmelová

Ředitel střediska
Bc. Josef Macháček
Vedoucí sociálních služeb
Bc. Monika Musilová
Tým pracovníků
Bc. Monika Musilová
Mgr. Pavla Svatoňová
Mgr. Radek Slavíček
Natálie Ulrychová
Karin Ferynová
Bc. Gabriela Huňaková
Andrea Zapadlová
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KONTAK T Y NA PR ACOVNÍK Y
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Bc. Josef Macháček
pozice: ředitel
tel.: 491 815 169, 739 244 856
e-mail: reditel@milicak.cz

Bc. Monika Musilová
pozice: zástupce ředitele, vedoucí sociálních
služeb, OSP Josefov, člen Správní rady
tel.: 731 117 459
e-mail: musilova@milicak.cz

Mgr. Pavla Svatoňová
pozice: terénní SP SASRD
tel.: 739 244 863
e-mail: sas@milicak.cz

Mgr. Radek Slavíček
pozice: terénní SP SASRD
tel.: 739 244 863
e-mail: sas@milicak.cz

Bc. Gabriela Huňaková
pozice: SP SASRD
tel.: 736 730 921
e-mail: sas@milicak.cz

Natálie Ulrychová
pozice: PSS SASRD
tel.: 730 546 503
e-mail: sas@milicak.cz

Karin Ferynová
pozice: PSS SASRD
tel.: 736 730 921
e-mail: sas@milicak.cz

Andrea Zapadlová
pozice: PSS SASRD
tel.: 730 546 503
e-mail: sas@milicak.cz
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STRUKTURA SLUŽEB

Středisko Miličův dům

Cílem všech registrovaných sociálních služeb Diakonie ČCE - střediska Milíčův dům je posilování schopnosti lidí řešit svou aktuální nepříznivou životní situaci, a tím tak minimalizovat dlouhodobé
negativní dopady nežádoucí sociální situace. Středisko působí v Jaroměři a okolí prostřednictvím
těchto registrovaných sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné
sociální poradenství. Všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, VZPP a dále se vzdělávají pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S D Ě T M I - S A S A LT E R N AT I VA
Poslání, cíle:
Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem
či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby
je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke
zdravému vývoji dětí těchto rodin.
Dílčí cíle služby:
 Stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat
sociální začlenění jednotlivých členů rodiny
 posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy děti
 podpořit a upevnit vzájemné vztahy v rodině
 posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost
 poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat
při vyřizování běžných záležitostí rodiny
 posílit funkce rodiny (Sociálně-ekonomická, Ochranná, Emocionální)
 pomoci při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte, motivace rodičů, aby vedly dítě
k činnostem podporující samostatné fungování ve společnosti, dodržování pravidel
 zprostředkování další odborné pomoci
Poskytované služby:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
10 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2019

ZPR ÁVA O ČINNOSTI 2019

Středisko Miličův dům

Ambulantní forma
Konzultační hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 SAS Alternativa Jaroměř i detašované pracoviště Josefov
V tuto dobu mohou uživatelé přijít za sociálními pracovníky se svou zakázkou (problémem, dotazem
aj.). V rámci řešení zakázky jsou s uživatelem dojednány podmínky poskytování služby, dále
je sestaven individuální plán, díky kterému postupně pracujeme společně na vyřešení uživatelovy
zakázky. Zájemcům, kterým nedokážeme s ohledem na omezení registrované služby pomoci, předáme
kontakty na návazné služby, určené pro řešení jejich situace.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pondělí, středa 13:00 - 17:00 SAS Alternativa detašované pracoviště Josefov
Tato činnost podporuje děti a jejich rodiny z Jaroměře a okolí. Aktivity se zaměřují na posilování
rodičovských kompetencí, posilování vazeb mezi členy rodin, zvyšování úrovně dovedností dětí, které
odpovídají jejich věku a možnostem. Získané návyky jsou důležité pro výchovu a vzdělávání dětí
v rodinném prostředí. Sociální pracovníci vycházejí při plánování aktivit z aktuální poptávky uživatelů.
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Terénní forma
Pondělí, středa 8:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00, pátek 8:00 - 13:30
Terénní služba je poskytována v Jaroměři, Josefově a spádových obcích. Jednotlivá setkání probíhají
v přirozeném prostředí uživatele. Může se jednat i o doprovod uživatele na úřady, do školy, k lékaři apod.

12 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2019

SASRD V ČÍSLECH 2019

Středisko Miličův dům

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
SAS Alternativa Jaroměř
Rodiny
71
Počet poskytnutých služeb 5039
Klienti
327
SAS Alternativa Josefov
Rodiny
38
Počet poskytnutých služeb 1625
Klienti
203
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poslání, cíle:
Odborné sociální poradenství pomáhá osobám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí se zřetelem na rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti. Cílem služby je poskytovat
odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a nejsou schopny ji řešit vlastními silami.

Cílová skupina:
Odborné poradenství mohou využít osoby ve věku 16 - 64 let, zejména osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy,
rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny.
Principy a zásady poskytování služby:
 rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické
příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
Poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytování informací o možnosti využití
dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními)
 sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech,
práva, v oblasti vzdělávání)
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím)
14 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2019

ZPR ÁVA O ČINNOSTI 2019

Středisko Miličův dům

Ambulantní forma
Konzultační hodiny:
Středa 14:00 - 16:00 na adrese Duškova 79, Jaroměř - Josefov
Poradenství je určeno všem občanům Jaroměřska, kteří se nacházejí ve svízelné životní situaci a potřebují
s touto situací pomoci. Mezi nejčastější okruhy intervencí patří zejména dluhová problematika (podpora
při řešení exekucí, splátkových kalendářů, aj.), podpora při komunikaci se soudy a úřady, rodinná
problematika (podpora při sepisování žádostí o rozvod, péči o děti, určení otcovství aj.), problematika
v oblasti bydlení (podpora při jednání s nájemci, poskytovateli energii aj.).

OSP V ČÍSLECH 2019
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
Klienti
39
Počet poskytnutých služeb 146
Počet hodin
40,05

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2019 15

m

PRO JEK T Y 2019

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052

Částka Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům:

7 739 970 Kč

Doba realizace projektu:

01. 01. 2016 – 30. 06. 2019

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Projekt se zaměřoval na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.
Hlavní cíle služby směřovaly k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného
prostředí pro děti. Tyto cíle byly naplňovány prostřednictvím aktivizačních a výchovně vzdělávacích činností,
sociálně terapeutických činností, pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Došlo k posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany
dětí, k prohlubování spolupráce s místními školami a dalšími návaznými sociálními či jinými službami,
které mohou být nápomocné při řešení klientovy situace. Služba byla poskytována terénní a ambulantní
formou, bezplatně.
V období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2019 bylo poskytnuto 9721 služeb pro 362 klientů. Finanční podpora
v roce 2019 činila 1 102 710 Kč.
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Středisko Miličův dům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Projekt realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 2 744 110 Kč a Města
Jaroměř částkou 295 000 Kč.
Hlavním cílem projektu je poskytování služeb sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Projekt se vztahuje na poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Festnefest
Letní festival určený pro širokou veřejnost.

Projekt byl realizován za podpory Města Jaroměř částkou 80 000 Kč.
Hlavním cílem festivalu je prezentovat činnost střediska a jím poskytované služby. Nabídnout rodinám
aktivity pro trávení společných chvil a podpořit tak rodinné vazby. Díky finanční podpoře je celý vstup
na festival a doprovodné aktivity zdarma.
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FIN A NČNÍ ZPR ÁVA
VÝSLEDOVKA 2019
Náklady

Kč

Výnosy

Kč

Spotřeba materiálu

145 806,55

Tržby z prodeje služeb

Spotřeba energii

146 632,81

Zúčtování fondů

36 499

Přijaté příspěvky (dary)

99 020

Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady

88 164
470 350
2 500 436

Zákonné sociální pojištění

766 269

Zákonné sociální náklady

8 875

Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem
Dary
Dary od právnických subjektů

18 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2019

Provozní dotace

1 105 710

3 119 110

Výnosy celkem

4 360 339

Hospodářský výsledek

-92 168,57

288 192
38 782
4 453 507,57

Kč
99 020

Dotace
Přijaté dotace

Kč
3 119 110

ROZVAHA 2019
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Středisko Miličův dům

Stav k poslednímu dni min. úč. období

Stav k poslednímu dni úč. Období

6 080 024,00

6 080 024,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

6 080 024 ,00

6 080 024,00

Oprávky k dlouh. Majetku celkem

-2 936 637,00

-3 071 990,00

1 025 325,46

0

60 320,00

41 000,00

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Pokladna

15 201,00

12 210,00

Účty v bankách

1 168 808,85

1 158 271,07

Aktiva celkem

4 387 716,85

4 219 515,27

Stav k poslednímu dni min. úč období

Stav k poslednímu dni úč. období

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

4 005 332,37

3 927 358,59

Vlastní jmění

3 143 387,00

3 008 034,00

861 945,37

919 324,59

0

-92 168,57

Cizí zdroje celkem

343 859,26

384 325,25

Krátkodobé závazky celkem

285 667,26

321 089,25

Jiná pasiva celkem

58 192,00

63 236,00

Pasiva celkem

4 349 191,63

4 311 683,84

Fondy
Výsledek hospodaření
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K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č.370
Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pro Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům
o účetní závěrce za rok 2019
Příjemce zprávy:
Zpráva určena správní radě Diakonie českobratrské církve evangelické
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky církevní organizace Diakonie ČCE – středisko Milíčův
dům („organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.
12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace Diakonie ČCE –
středisko Milíčův dům, IČ 465 03 561, se sídlem Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření včetně hospodaření se svěřenými
veřejnými prostředky za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Ostatní posuzované informace
Ostatními informacemi jsou informace vyplývající ze Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Královehradeckého kraje č. SR_19_8946698 a dalších smluv o poskytnutí příspěvků, grantů a
transferů.
Diakonie Milíčům dům je poskytovatelem sociálních služeb, který je veden v registru poskytovatelů
sociálních služeb dle § 78 a násl. zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě Pověření
Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb byl zařazen do sítě
veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Organizace není schopna pokrýt
veškeré náklady spojené s poskytováním služby, proto jí Královéhradecký kraj na rok 2019 poskytl na
základě Smlouvy vyrovnávací platbu z prostředků státního rozpočtu (MPSV) a dále provozní
příspěvek z vlastního rozpočtu.

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Podle našeho názoru jsou transfery (dotace) a další veřejné prostředky účtovány a využívány
v souladu s určenými tituly. Na základě naší kontrolní činnosti můžeme konstatovat, že jsme
nezjistili žádné významné, věcné nesprávnosti.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
(KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Odpovědnost vedení organizace za účetní závěrku
Statutární orgán organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je organizace
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný posudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci

o Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
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o Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a v hodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol vedením organizace.

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením
organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

Středisko Miličův dům

o Vyhodnotit celkem prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat vedení organizace, mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora
Zprávu nezávislého auditora předkládá společnost K KREDIT s.r.o., se sídlem Na Roli 25, Jablonec
nad Nisou, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 370.
Statutárním auditorem, odpovědným za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva
nezávislého auditora je Ing. Renata Janečková, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 1641.
Datum vyhotovení zprávy: 26. května 2020

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o.
Oprávnění č. 370
Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou

Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641
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PODĚKOVÁ NÍ
Spolupracující organizace

Členství

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích

 Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

 Terénní pracovnice MěÚ Jaroměř
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jaroměř
 Odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Jaroměř
 Technické služby města Jaroměř
 Úřad práce v Jaroměři
 Probační a mediační služba ČR
 ZŠ Na Ostrově, Jaroměř
 ZŠ B. Němcové, Jaroměř
 ZŠ Komenského, Jaroměř - Josefov
 ZŠ Jaroměř - Josefov
 Gymnázium J. Žáka, Jaroměř
 Střední škola řemeslná, Jaroměř
 YMCA DAP - Ten Sing, Jaroměř
 Tesco Jaroměř

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům,
dobrovolníkům, zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2019 pomáhali
naplňovat naše poslání.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Středisko Miličův dům

Papírnictví
PASEK A

reklamní agentura

Středisko
Miličův
dům
středisko
Milíčův

dům

PODPOŘIT NÁS MŮŽETE:
 finančně, číslo účtu: 274423043/0300
 materiálně
 svou dobrovolnou prací
 tipy a radami na zkvalitnění našich služeb

Kontakt
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř
Email: milicuv.dum@diakonie.cz
Tel.: 491 815 169

www.milicuvdum.diakonie.cz

