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ÚVODNÍ SLOVO
Úvodní slovo
Vazění,
zdravím Vas po uplynutí dalsího období, vě ktěrěm nasě dluhova poradna zavrsila druhy rok svě
ěxistěnčě.

K zalozění poradny nas na počatku vědla touha dat něčo zě svěho času, znalostí a zkusěností vě
prospěčh nasičh blizníčh, ktěrí sě načhazějí v obtízně zivotní situači. Byt jim nablízku, kdyz
pročhazějí tězkym obdobím, podpírat jě a pomahat jim v okamziku, kdy sě snazí sě svymi
problěmy bojovat. Vazímě si duvěry vsěčh kliěntu, ktěrí si na nas obratili, a doufamě, zě u nas
nalězli počhopění, podporu a učinnou pomoč.

Úvědomujěmě si, zě němuzěmě jědnodusě a ryčhlě vyrěsit vsěčhny problěmy, alě pokud jsmě
pro nasě kliěnty mohli byt na časti jějičh čěsty pruvodči a mohli u nas čast svyčh brěměn odlozit,
věrímě, zě nasě usilí něbylo marně.

V Běrouně dně 30. května 2016

Mgr. Mariě Věsěla
vědoučí dluhově poradny
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Zprava o činnosti
Poradna poskytujě svě sluzby liděm v obtízně sočialní a finanční situači, ktěrí mají problěmy sě
splačěním svyčh zavazku, jsou prědluzěni něbo jim prědluzění hrozí. V ročě 2015 poradnu
kontaktovalo 115 kliěntu. Kančělar poradny byla otěvrěna kazdě pondělí a strědu od 8.30 do
15.00 hod.
Pomahamě kliěntum zoriěntovat sě v jějičh situači, prověděmě analyzu jějičh zavazku dlě
zavaznosti a priority, zhodnotímě jějičh majětkovou situači a naslědně hlědamě a navrhujěmě
mozna rěsění a vyčhodiska. Pritom rěspěktujěmě praní a prědstavy kliěntu a kladěmě duraz na
jějičh aktivní prístup a samostatně rozhodovaní odpovídajíčí jějičh moznostěm a sčhopnostěm.
V prípadě nutnosti kliěntum poskytujěmě asistěnči pri jědnaní s věritěli, soudy, soudními
ěxěkutory a dalsími dotčěnymi organy a pomahamě jim s vypračovaním navrhu a písěmnyčh
podaní vě vztahu k těmto subjěktum.
Bohuzěl, větsina kliěntu sě na poradnu obračí az v okamziku, kdy jě proti nim věděno víčě
ěxěkučí a čělí vělkěmu tlaku věritělu. Často těprvě v tomto okamziku začnou kliěnti vyvíjět
snahu, ktěra by vědla k rěsění jějičh situačě a ktěra by jějičh zivot a zivot jějičh nějblizsíčh vratila
do normalníčh kolějí. Kliěnti u nas najdou odpovědi na otazky ohlědně ěxěkučního rízění a jěho
zakonně upravy, poučímě jě, jaka opravnění ma ěxěkutor a jaka prava a povinnosti mají jako
dluzníči. Poraděnství vyuzívají i rodinní príslusníči dluzníku, ktěrí sě sětkali s něopravněnym
postizěním svěho majětku zě strany ěxěkutora něbo ktěrí sě takověho postizění obavají.
Ú prědluzěnyčh kliěntu byva často jědinou čěstou z dluhově pasti soudní oddluzění a kliěnti sě
na nas takě často s zadostí o pomoč v těto oblasti obračí. V prípadě, zě sě toto rěsění ukazě pro
kliěnta jako vhodně, pomahamě s prípravou podkladu a vypračujěmě insolvěnční navrh spojěny
s navrhěm na povolění oddluzění pro príslusny soud.
Kromě „hasění pozaru“ sě snazímě i o prěvěnči, hlědamě čěsty, jak nastavit rodinny rozpočět tak,
aby nědočhazělo k něodpovědněmu zadluzovaní. V prípadě, zě sě kliěnt načhazí v obtízně
situači (němoč, matky samozivitělky, ztrata zaměstnaní, rozvod), snazímě sě vě spoluprači
s dalsími organy a pomahajíčími organizačěmi najít vyčhodisko z obtízně finanční situačě běz
padu do dluhově pasti.
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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI
Organy a zaměstnanči
Statutarním organěm Pobočky Diakoniě Čírkvě bratrskě v Běrouně jě vědoučí, ktěrym byla
jměnovana Mgr. Mariě Věsěla.
Na činnost Pobočky Diakoniě Čírkvě bratrskě v Běrouně dohlízí 4 člěnny spravní vybor.
Funkční období člěna spravního vyboru jě trílětě. Spravní vybor sě v ročě 2015 sěsěl dvakrat.
Člěnově spravního vyboru:

- Pavěl Bartosěk
- Pavěl Čhraska
- Pětr Kolman
- Mariě Věsěla

Jědinym zaměstnančěm pobočky jě Mgr. Mariě Věsěla, ktěra kromě funkčě vědoučí plní ulohu
poradčě a jě zaměstnana na poloviční uvazěk.

Účětničtví vědla Dana Pavělkova.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Finanční zprava
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 V KČ
Výnosy (příjmy)
Dotačě zě statního rozpočtu
Dotačě z Evropskě uniě
Príspěvky z ÚP
Príspěvky, dary od měst a občí
Dar od Diakoniě ČB
Dar od sboru ČB
Dary od firěm, soukromyčh osob, něznamyčh darču
Príjmy od kliěntu (za ubytovaní, za poskytnutě sluzby)
Ostatní príjmy (napr. z prodějě vyrobku)
CELKEM

Částka v Kč

Náklady (výdaje)
Matěrialově naklady
Eněrgiě (voda, plyn, tuha paliva, ělěktrina)
Čěstovně
Opravy a udrzba
Sluzby včětně najmu
Mzdově naklady včětně odvodu
Invěstičě (nad 40 tisíč)
Ostatní – ostatní daně a poplatky, bankovní poplatky
CELKEM

Částka v Kč
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20 000
200 000
46 000
6,04
266 006,40

3 827

36 725
185 991
675
227 218

FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Příloha k účetní závěrce podle § 29 a 30 vyhlášky 504/2002 Sb.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
Zborovské nábřeží 221/9
266 01 Beroun
IČ: 02466775
právní forma:
činnost:
datum vzniku:
evidence:
statutární zástupce:
zřizovatel:

čírkěvní organizačě
činnosti nabozěnskyčh organizačí
1. 1. 2014
Rějstrík ěvidovanyčh pravničkyčh osob věděny Ministěrstvěm kultury
Číslo ěviděnčě: 4-088/2013-59499
Mariě Věsěla – vědoučí
Čírkěv bratrska, Soukěnička 1193/15, 110 00 Praha 1-Nově Město
IČ: 00445215

rozvahovy děn:
31. 12. 2015
datum sěstavění prílohy: 25. 2. 2016
učětní období:
kalěndarní rok
Činnosti účetní jednotky
Hlavní činností učětní jědnotky jě poskytovaní sluzěb dluhověho a finančního poraděnství
osobam, ktěrě sě očitnou v tízivě zivotní situači. Účětní jědnotka ma za učětní období 2015 pouzě
hlavní činnost.
Vedení účetnictví, účetní metody
Účětní jědnotka sě vě vykazovaněm období nijak něodčhylila od učětníčh mětod podlě § 7 odst.
5) zakona.
Účětní jědnotka vědě učětničtví, ktěrě jě zpračovavano v programu STEREO (KASTNER
softwarě).
Účětní jědnotka k datu učětní zavěrky 31. 12. 2015 něvlastní dlouhodoby majětěk, ktěry by byl
učětně oděpisovan.
Od rozvahověho dně do dně sěstavění učětní zavěrky nědoslo k zadnym vyznamnym udalostěm.
Účětní jědnotka něměla běhěm učětního období zadně pohlědavky, zavazky ani finanční
prostrědky v čizí měně.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Vysě splatnyčh zavazku pojistněho na sočialní zabězpěčění a príspěvku na statní politiku
zaměstnanosti:
2 882,- Kč
Vysě splatnyčh zavazku na věrějně zdravotní pojistění:
1 242,- Kč
Evidovaně nědoplatky u místně príslusněho finančního uradu:
0,- Kč
Vysě uvěděně zavazky vznikly za období prosiněč 2015 a byly zaplačěny v radněm těrmínu
splatnosti v lědnu 2016.
V ročě 2015 obdrzěla učětní jědnotka príspěvěk na činnost vě vysi 20 000,00 Kč od města
Běroun. Z príspěvku bylo hrazěno najěmně kančělarě za 8 měsíču.
V ročě 2015 obdrzěla učětní jědnotka dary na činnost vě vysi 246 000,00 Kč. Častku 200 000,00
Kč poskytl Sbor Čírkvě bratrskě v Prazě 5. Zbyla častka jě od drobnyčh darču fyzičkyčh osob.
Hospodarsky vyslěděk roku 2015 vě vysi 38 tis. Kč jě v čělě vysi dosazěn v hlavní činnosti.
Vyslěděk hospodarění roku 2014 vě vysi 25 tis. Kč byl prěvěděn do něrozdělěněho zisku.
Běhěm učětního období zaměstnavala učětní jědnotka jědnoho zaměstnančě na dohodu
o pračovní činnosti.
Prěpočtěny počět zaměstnanču: 0
Osobní naklady včětně povinněho pojistněho plačěněho zaměstnavatělěm: 185 472,- Kč
Odměny člěnum statutarníčh organu: 0,- Kč
Pri zjistění zakladu daně z príjmu pravničkyčh osob vyčhazí učětní jědnotka z vyslědku
hospodarění, ktěry upravujě v souladu sě zněním zakona č. 586/1992 Sb., o daníčh z príjmu.
Účětní jědnotka v prípadě dosazění zdanitělnyčh príjmu uplatnujě v souladu s § 20 odst. 7)
zakona č. 586/1992 Sb., o daníčh z príjmu, polozku snizujíčí zaklad daně pro věrějně prospěsně
poplatníky.
V Prazě dně 25. 2. 2016
Razítko a podpisovy zaznam:

…...............................................
Mariě Věsěla
statutarní zastupčě – vědoučí
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktní informačě
Pobočka Diakoniě Čírkvě bratrskě v Běrouně
sě sídlěm Zborovskě nabrězí 221/9, 266 01 Běroun – Zavodí, IČ: 024667
číslo učtu: 263456261/0300
Pobočka jě rěgistrovana u Ministěrstva kultury ČR pod č.4-088/2013-59499 jako učělově
zarízění čírkvě dlě zak. č. 3/2002 Sb., zakon o čírkvíčh a nabozěnskyčh spolěčnostěčh.

kančělar: Husovo nam.43/30
266 01 Běroun
www.dluhovaporadnaběroun.čz
Mgr. Mariě Věsěla
těl. 736 423 200
poradnaběroun@sěznam.čz

otevírací doba
pondělí 8.30 – 15.00
strěda 8.30 – 15.00
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkovaní
Na zavěr mi dovoltě, abyčh poděkovala vsěm, ktěrí nas v lonskěm ročě podporovali, ať uz
finanční, matěrialně, praktičkou pomočí, dobrym slověm něbo modlitbou. Díky Vasěmu zajmu a
očhotě, díky tomu, zě Vam Vasi blizní nějsou lhostějní, muzě nasě poradna ěxistovat a poskytovat
svě sluzby.

Jměnovitě děkuji Sboru Čírkvě bratrskě v Prazě 5 a jěho běrounskě staniči, Farnímu Sboru
Čěskobratrskě čírkvě ěvangěličkě v Běrouně, Městu Běroun a vsěm soukromym darčum a
prispěvatělum.
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