Zpráva o činnosti Asociace

2012 - 2013

V oblasti podpory členů Asociace
1. Asociace působí ve prospěch svých členů, podporuje jejich spolupráci a reprezentuje
je na veřejnosti. Prosazuje rovné podmínky pro své členy.

Služba „intervenční centra“ je v roce 2012 - 2013 poskytována 18 zřizovateli
této služby. Asociace sdružuje 15 poskytovatelů služby, se třemi spolupracuje
na platformě porad vedoucích intervenčních center, se dvěma – IC Příbram a
IC Nymburk aktivně i v roce 2013 (IC Jekhetami Luma od 2013 se porad
vedoucích IC neúčastní) a dále v rámci naplňování interdisciplinární
spolupráce při řešení případů domácího násilí.
Asociace prosazuje rovné podmínky pro své členy, jedná v jejich prospěch,
rada Asociace informuje členy Asociace o svých záměrech a řídí se
rozhodnutími členské základny. K tomuto využívá pravidelných porad členů
Asociace, organizovaných cca 4x za rok, a možnosti hlasování členů o
záměrech, úkolech, vyplývajících z jednotlivých jednání členů.
Asociace prezentuje svou činnost a činnost IC pravidelně na webových stránkách
www.domaci-nasili.cz. a ve výroční zprávě. Bohužel členy je tato platforma
využívána spíše náhodně, jen výjimečně dochází k aktualizaci „nástěnky“ na
úvodní straně webových stránek. Pravidelně jsou však na stránky umísťovány
statistické výstupy intervenčních center.
Asociace rovněž podporuje spolupráci členů Asociace s IC, která nejsou členy
APIC. K tomuto jsou využívány porady vedoucích. V mnoha případech činnost
Asociace koresponduje s činností jednotlivých IC, Asociace je od roku 2012 2013 organizací otevřenou spolupráci všech IC v ČR.
Zřízena emailová adresa: apic@email.cz
2. Asociace jako národní, střešní organizace obhajuje, chrání a prosazuje odborné,
legislativní, profesní a ekonomické i další zájmy svých členů v otázkách souvisejících
s poskytováním služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - intervenční
centrum (dále jen IC). Vyjadřuje se k úrovni odborné činnosti a profesní etiky
poskytovatelů služby IC.

Duben 2012 – Asociace za součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a Policejním
prezidiem ČR uspořádala setkání vedoucích intervenčních center s metodiky
Policie ČR s cílem zkvalitnit systém spolupráce na případech domácího násilí a
systém školení Policie ČR.
Květen 2012 – byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Asociací a probační a
mediační službou, ředitelstvím Praha v oblasti řešení případů domácího násilí.

V roce 2012 - 2013 pokračovala spolupráce odborníků z řad pracovníků
intervenčních center v expertní skupině, která v rámci projektu MPSV -

„Podpora procesů v sociálních službách“ definovala obsahy mladé sociální služby
„intervenční centra“. Protože služba intervenční centra je poskytována v souladu
se zákonem 135/2006 Sb., který specifikuje spolupráci subjektů podílejících se na
řešení domácího násilí – především Policie ČR, intervenčních center a justice, je
vydefinování obsahu této služby důležitým krokem ke zkvalitnění poskytovaných
služeb intervenčními centry směrem ke klientům a směrem k zajištění
interdisciplinární spolupráce subjektů zainteresovaných na řešení domácího násilí
v ČR.
V roce 2012 - 2013 Asociace pracovníků intervenčních center aktivně
spolupracovala v rámci Rady vlády - Výboru pro prevenci domácího násilí
z dalšími odborníky na problematiku domácího násilí. Členkami a členy Výboru
jsou zástupci a zástupkyně ministerstev, nestátních neziskových organizací a
dalších subjektů. Asociace se tak podílí na vyhodnocování Národního akčního
plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014, který reaguje na aktuální
situaci v České republice, kdy domácí násilí zůstává, podle údajů Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti a statistik výzkumných center, závažným
a značně rozšířeným společenským jevem. NAP DN si klade za cíl systémové a
komplexní řešení této problematiky. Aktivity jsou zacíleny do následujících oblastí:
podpora osob ohrožených domácím násilím, děti ohrožené domácím násilím,
práce s násilnými osobami, vzdělávání a interdisciplinární spolupráce, společnost
a domácí násilí, analýzy a studie, legislativa…
V roce 2013 byla odmítnuta spolupráce s proFem o.p.s na projektu „právní
hlídky“. Důvodem byla nedostatečná informovanost členů APIC o tomto projektu
a časová nouze ohrožující zajištění a zpracování požadovaných výstupů tohoto
projektu.
V oblasti vzdělávání členů Asociace
1. Zajišťuje a poskytuje odborné vzdělávání, převážně v oblasti pomoci osobám
ohroženým domácím násilím.
V oblasti rozvoje a zvyšování kvality služby IC
1. Asociace se podílí na tvorbě standardů služby IC.

V roce 2012 - 2013 bylo z finančních prostředků intervenčních center zajištěno a
v rámci porad vedoucích intervenčních center či setkání členů APIC realizováno
nadstavbové vzdělávání pracovníků intervenčních center v následujících
tématech:
Specifikace krizové pomoci v oblasti domácího násilí u seniorů (lektor Mgr. Jana
Kosařová),
Mladiství pachatelé domácího násilí (Mgr. Josef Hrubý), Strach – práce se
strachem (Mgr. Jarmila Čišena),
Domácí násilí a senioři (Klára Gramppová Janečková)…
Mediace v praxi IC – vzdělávací instituce Rozum a cit
Zákon o obětech trestných činů (Dr. Durdil)
Nový občanský zákoník v praxi IC (Dr. Čuhelová)

Asociace se podílí průběžně na zvyšování kvality poskytované péče intervenčními
centry. Na poradách vedoucích IC a pracovních poradách členů APIC byly
pravidelným bodem programu řízené diskuse nad jednotlivými oblastmi kvality.
V roce 2012 - 2013 jsme se věnovali tématům:
Ochrana práv uživatelů služeb intervenční centra, jednání se zájemci a smluvní
vztahy z poskytování služby vyplývajícím
Individuálním plánování s uživatelem služby IC
Nezletilý v IC
Standardy 1, 3 ,4
Cílem Asociace je v roce 2012/2013 bylo akreditovat „Základní kurz problematiky
domácího násilí“ – tento cíl nebyl splněn.
2. Podává koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní správě
a samosprávě. Podílí se na realizaci a vyhodnocování koncepcí a dalších opatření
v oblasti poskytování služeb dle § 60a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Za tímto účelem sbírá a vyhodnocuje statistická data související s poskytováním služby
IC.

2012 - 2013 – byly realizována 3 mezioborová setkání k problematice DN,
jednání zástupců MPSV, MV, Asociace, Policejního prezidia s cílem zhodnotit
aplikaci zákona 135/2006 Sb., spolupráci mezi Policií ČR a intervenčními centry,
financování služby „intervenční centra“… Hlavními tématy jednání v roce 2013
s přesahem do roku 2014 jsou:
Kompetence IC při práci s dětmi označenými v úředních záznamech jako
ohrožené osoby, kompetence OSPOD v těchto případech, spolupráce IC a SPOD
při zajištění sociálně terapeutických činností pro cílovou skupinu dětí, možnosti
projednání případů, kde jsou děti jako ohrožené osoby na případových konferencí
SPOD, z účasti pracovníka IC, věková ketagorie cílové skupiny IC, financování IC
v případě, že policejní prezidium od 2015 uloží PČR jako povinnost vykazovat
dítě, nezletilého do úředního záznamu pod ohroženými osobami…. , financování
IC v případě nutnosti rozšířit tým IC o pozici psychologa, terapeuta…, využívání
návrhů na předběžná opatření ve věci omezení kontaktu s násilným rodičem
(kompetence SPOD nebo IC?)
Účastníci jednání: Za MPSV odbor služeb Radek Suda, za MPSV odbor SPOD Klára
Trubačová, Hana Jamrichová, Adam Křístek, za MV Odbor bezpečnostní politiky Kateřina
Bělohlávková, Policejní prezidium ČR Jolana Mosleh, za APIC Martina Vojtíšková, Jana
Levová
K výstupům jednání:

a) Kompetence IC při práci s dětmi označenými v úředním záznamu o vykázání mezi
ohroženými osobami (Vyplývá z povinnosti IC kontaktovat ohrožené osoby)
Výstup: Při kontaktování nezletilých dětí je klíčová spolupráce IC a OSPOD v závislosti na
věku dětí. Pro IC je primárním cílem posílit ohroženého rodiče, který následně může lépe
zajistit bezpečí svých dětí. Otevřeli jsme otázku možnosti kontaktování nezletilých starších 16ti
let, kteří získají od 2013 právní procesní způsobilost při řešení DN.

b) Kompetence SPOD v těchto případech

MPSV vidí kompetenci sociálních pracovníků jako případových manažerů. Rádi by si najímali
službu, nejlépe IC, která by pracovala s nezletilými dětmi označenými jako ohrožené. Sociální
pracovníci OSPOD nejsou terapeuti, jejich role v řešení případu je jiná.

c)

Cílová skupina intervenčních center - věková kategorie – bez omezení věku nebo
s možností volby, např. od 16 let výše. Financování IC v případě nutnosti rozšíření týmu o
psychologa – dětského psychologa nebo terapeuta

Stanovisko MV – nejpozději do 2015 budou všechny děti žijící v rodinách automaticky
označovány za ohrožené. ČR se tak připojuje k mezinárodním dohodám a přístupu v ostatních
zemích EU.
Stanovisko APIC – pokud IC přijmou děti jako další cílovou skupinu, významně se zvýší počet
klientů a některá IC budou muset řešit přijetí pracovníka zaměřeného na cílovou skupinu dětí.
Stanovisko MPSV odbor služeb – pokud IC přijmou tuto cílovou skupinu a rozšíří svoji
registraci, bude stanovisko odboru služeb doporučující navýšení rozpočtů pro službu
intervenčních center. Na základě změny legislativy u policie se jedná o quazi mandatorní
výdaj.
Pro intervenční centra v ČR z toho plyne stanovit minimální standard v IC pro práci s dítětem,
které je označeno/ohroženo v rodině s výskytem násilí. Pokud budeme za APIC garantovat
tento minimální standard ve všech 14ti krajích, MPSV zareaguje doporučením pro krajské
úřady v návaznosti na přechod financování sociálních služeb prostřednictvím jednotlivých
krajů tak, aby rozpočet pro IC byl navýšen o výdaje spojené s nárůstem klientely a potřebou
zajistit pracovníka v rozsahu určitého pracovního úvazku pro práci s dětmi.

Jednotně v měsíčních intervalech monitorovala v roce 2012 - 2013 jednotlivá
intervenční centra případy vykázání a nízkoprahový kontakt podle
dohodnutých kritérií v celé ČR. V průběhu roku 2013 se ukázala potřeba
podrobněji monitorovat nízkoprahové kontakty IC a věkovou kategorii seniorů.
Po dohodě s IC budou tato data monitorována a zpětně do statistických
výstupů IC zanesena.
V současné době jsou do systému eQuip vkládány data samotnými IC, vyjma
IC Nymburk a Příbram. IC Mladá Boleslav s Asociací ani s ostatními IC
nespolupracuje, data nezasílá. Je nutno věnovat však dostatečnou pozornost
sběru všech dat a dodržovat termíny pro odevzdání. Porušení obou vede
k nutnosti přepracovat statistické výstupy, někdy i za delší dobu, toto může
vést k matení uživatelů těchto dat…
3. Mapuje síť služeb pro osoby ohrožené DN, případně iniciuje zřizování dalších služeb –
poboček, detašovaných pracovišť IC…

V roce 2012 - 2013 poskytuje službu „intervenční centra“ dle registru MPSV
celkem 15 subjektů registrovaných v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR
a 3 subjekty s Asociací spolupracující, ale dosud v Asociaci neregistrované.
Služba intervenčních center je dále poskytována v detašovaných pracovištích,
čímž je zajištěna dostupnost této sociální služby pro uživatele i v odloučených
lokalitách a zajištěna ochrana dat uživatele před zneužitím, neboť úřední záznam
o vykázání zasílá Policie ČR do jednoho – registrovaného - místa. Specifická
situace je ve Středočeském kraji, kde službu intervenční centra v roce 2012 2013 nabízejí 4 poskytovatelé služeb. Specifičnost této situace vyvolává větší
nároky na koordinaci spolupráce mezi Policií ČR a jednotlivými intervenčními

centry, rovněž tak na sběr a vyhodnocování statistických údajů. V roce 2012
došlo ke konsensu mezi intervenčními centry v APIC registrovanými i
neregistrovanými a dále k vyjádření dobré vůle spolupracovat v rámci
poskytovaných služeb, sběru statistických dat, zkvalitňování služby „intervenční
centra“ jako takové…
Asociace podporuje vznik detašovaných pracovišť či kontaktních míst stávajících
intervenčních center s cílem nabízet služby dle potřeb regionu a potřeb cílové
skupiny „osoby ohrožené domácím násilím“.
Intervenční centra spolupracují v rámci svých regionů s dalšími poskytovateli
krizových služeb, státními i nestátními institucemi – platformou se stávají skupiny
pro tvorbu komunitních plánů, komise prevence kriminality, komise SPOD,
interdisciplinární týmy pořádané intervenčními centry apod… Na poradách členů
Asociace je pak spolupráce s jinými subjekty představována, vyhodnocována a
stává se tak inspirací pro práci ostatních IC či práci Asociace.
Jedním z diskutovaných témat členů a rady Asociace je v roce 2013 spolupráce
s IC Jekhetami Luma.
4. Vyjadřuje se k odborné způsobilosti pracovišť IC.

V roce 2012 proběhlo setkání zástupce APIC, Jany Levové, s pracovníky IC
proFem. Předmětem setkání bylo nabídnout tomuto pracovišti spolupráci
s ostatními IC v rámci celostátních porad vedoucích IC v ČR.
V roce 2013 navštívili členové rady APIC – Martina Vojtíšková, Barbora Holušová
– IC Nymburk v souvislosti s projevením zájmu IC Nymburk o vstup do Asociace.
Výstupem tohoto setkání bylo doporučení zřizovatele IC Nymburk do Asociace.
5. Koordinuje odbornou činnost členů Asociace, např. přednáškovou činnost, mediální
kampaně apod.

V roce 2012 byla Asociace oslovena prostřednictvím zástupce MV ČR k účasti
v informační kampani v oblasti problematiky domácího násilí financovanou
společností AHOLD Czech Republic, a.s. Bohužel do konce roku 2013 nebyl
tento projekt realizován.
Časopis Sociální služby vydávaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb
zveřejnil v listopadovém čísle 2012 článek o intervenčních centrech pro osoby
ohrožené domácím násilím. Autorkou článku je Mgr. Jana Levová, vedoucí
Intervenčního centra Brno a členka rady Asociace pracovníků intervenčních
center ČR.
V závěru roku 2013 se kontakty na IC objevily v kampani Avon, bohužel
informace o intervenčních centrech – kontakty, adresy – nejsou bezchybné.
Asociace ani jednotlivá IC nebyla před zveřejněním odkazů ze strany AVON
informována.
V oblasti spolupráce a výměny informací
1. Zajišťuje informační servis pro své členy.

Informace mezi jednotlivými intervenčními centry byly předávány prostřednictvím
pravidelným porad členů Asociace a porad vedoucích intervenčních center
s cílem zkvalitnit služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Porady vedoucích
intervenčních center se konají pravidelně v tříměsíčních intervalech a účastní se
jich dle svých možností zástupci poskytovatelů služby „intervenční centra“ z celé
ČR, zpravidla vedoucí IC. Porady vedoucích a členů APIC jsou dvě různorodé
platformy, které dovolují spolupráci intervenčních center, ať jsou nebo nejsou
členy Asociace. Asociace vytvořením těchto dvou platforem vyjádřila vůli
spolupracovat se všemi poskytovateli služby „intervenční centra“ a podpořila tak
možnost růstu kvality této služby v rámci celé ČR. Diskuse nad dobrou – špatnou
praxí řešení případů domácího násilí zkvalitňuje systém pomoci obětem DN daný
zákonem 135/2006 Sb., zkvalitňuje samotná pracoviště IC a přináší nové pohledy
na tuto problematiku.
2. Umožňuje celonárodní setkávání členů Asociace, organizuje odborná sympozia a
semináře.

Listopad 2012 – Asociace organizuje konferenci s názvem Zažíváte násilí ve
vztahu? Nasloucháme Vám… Intervenční centra v systému pomoci osobám
ohroženým domácím násilím. V úvodní části vystoupili se svými příspěvky Mgr.
Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace, JUDr. Tomáš Lichovník, předseda
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, npor. Ing. Bc. Roman Štěpanovský,
SKPV Rumburk… Součástí konference byly odborníky vedené pracovní
workshopy zaměřené na témata:
 Limity pomáhajících pracovníků při práci s aktéry domácího násilí –
PhDr. Jarmila Čierná, krizový intervent a psychoterapeut


Spolupráce pomáhajících profesí s OSPOD v případech, kde rodič
jedná v neprospěch dítěte – PhDr. Václava Masáková, pedagogickopsychologická poradna, Praha



Možnosti pomoci dítěti, které vyrůstá v prostředí domácího násilí –
PhDr. Dagmar Úlehlová, o.p.s. Spondea



Domácí násilí a závislosti – MUDr. Hana Houdková, Psychiatrická
léčebna Havlíčkův Brod



Domácí násilí z pohledu policisty - Mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar, vrchní
komisař pro vnější službu OŘ Praha III.



Práce s traumatem v případech domácího násilí – prof. MUDr. Ján
Pavlov Praško, CSc.., přednosta Kliniky psychiatrie, FN Olomouc

Konference se účastnilo celkem 133 zástupců pomáhajících profesí, včetně
příslušníků Policie ČR.

3. V souladu s cíli činnosti spolupracuje Asociace se subjekty státní správy a
samosprávy, poskytovateli služeb a nevládními neziskovými organizacemi,
soukromými nebo právnickými osobami, a to i na mezinárodní úrovni.

Nadace OSF
V roce 2013 připravila rada Asociace podmínky pro účast intervenčních center
v projektu Nadace OSF - financováno Norskými fondy. Rada ve spolupráci
s externími poradci (VL. Vedrou – Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje) definovala možné aktivity, které by bylo možné z projektu OSF financovat:
realizace celorepublikového sociologického výzkumu, implementace specializace
poskytovatelů služeb pro osoby ohrožené DN, nabídka, akreditace a realizace
vzdělávacích programů, mediální akce pro veřejnost na tematiku DN, oborné
publikace s prezentací činnosti IC…. Projektové schéma však nebylo do konce
roku 2013 vyhlášeno, bude předmětem činnosti Asociace v dalším volebním
období….
Iniciativa SPECIALISTA DmN
Asociace se stala nositelem myšlenky spolupracujících odborníků zavedení
specializace v případech domácího násilí na úrovni orgánů činných v trestním
řízení, a to justice a policie… Účastníci kulatých stolů se shodli na zavedení
specializace na úrovni státního zastupitelství a kriminální policie. V rámci policie
pořádkové, která využívá oprávnění vykázat osobu násilnou ze společného obydlí
nejčastěji, by bylo vhodné řešení formou metodického vedení a školení. Analýza,
která shromáždí další výstupy z kulatého stolu, bude předána státním institucím
k dalšímu opatření. Návrh na zavedení specializace na úrovni policie a justice
podpořila na svém jednání v květnu také Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen
a mužů a doporučila resortům justice a vnitra přijmout k tomuto vhodná opatření.
Úkolem Asociace v období 2014 – 2015 je podpořit implementaci závěrů Analýzy
vycházející z této Iniciativy do praxe. Vhodnou možností by mohl být právě
projekt financovaný Nadací OSF.
Spolupráce Asociace s organizací Život 90
V rámci NAPPDN byla vytvořena pracovní skupina, jejímž členem byla rovněž
Asociace zastoupená
p. Vojtíškovou, Papršteinovou.
Život 90 se stal
předkladatelem projektu, jehož cílem bylo provést hloubkovou analýzu problému
DN u seniorů a syndromu EAN, popis znaků DN a jejich tendence u seniorů,
přehled problémů – rizikových faktorů u seniorů, prevence DN u seniorů, právní
doporučení pro úpravu – změnu zákonů účinných při pomoci seniorům
ohroženým DN a syndromem EAN. Výstupy projektu budou známy do konce
roku 2013.
Spolupráce Asociace s PMS
V květnu 2012 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Asociací a ředitelstvím
PMS, o rok později došlo ze strany jednotlivých IC k vyhodnocení této dohody.
Dne 25. července 2013 proběhlo jednání mezi Probační a mediační službou ČR a
Asociací pracovníků intervenčních center ČR. Jednání se účastnili za PMS ČR
ředitel Mgr. Pavel Štern a jeho zástupkyně PhDr. Jana Libíčková, za APIC
předsedkyně Asociace Mgr. Martina Vojtíšková a místopředsedkyně Asociace
Mgr. Jana Levová. Předmětem jednání bylo vyhodnocení výsledků mezioborové
spolupráce, která probíhala na základě smlouvy o spolupráci obou institucí a

upřesnění a vyprecizování oblastí, ve kterých je spolupráce žádoucí a přináší
vyšší efektivitu do řešení konkrétních případů osob, které jsou zasaženy domácím
násilím - společná případová práce při řešení konkrétních kauz osob, kde se
vyskytuje domácí násilí. Dohoda mezi PMS a APIC do konce roku 2013
prodloužena však nebyla.

Spolupráce Asociace s Policejním prezidiem ČR
V březnu 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací a Policií ČR.
V roce 2012 – 2013 nebyl význam (i přes nabídku Asociace směrem k p.
Kameníkovi) této Dohody zhodnocen. Zůstává úkolem Asociace v roce 2014 –
2015.
Spolupráce s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR
V průběhu roku 2013 je Asociace, potažmo její členové, přizývána k diskusi nad
praxí policie v případech DN v souvislosti se vznikající metodikou pro policisty…
Úkoly přecházející do dalšího volebního období:
Nabídnout policejnímu prezidiu vyhodnocení Dohody o spolupráci
Realizace projektu OSF – Norské fondy
Implementace Iniciativy DmN
Revize sběru statistických dat, zajištění skartace v programu eQuip
Vyhodnocení spolupráce s Jekhetani Luma
Specifikace funkce tajemníka ve stanovách – v letech 2012 – 2013 nebyla naplněna
Revize podmínek přijetí nových členů do Asociace daných stanovami a daných
Podmínkami z roku 2011
Akreditace vzdělávacího programu Asociace v problematice DN předložené
Spondeou
Revize stanov se zřetelem k možnosti podávat projekty na zajištění služeb pro osoby
ohrožené DN (porovnání s Asociací občanských poraden)
Účast v Radě vlády – Výboru pro prevenci DN
Revize spolupráce s AHOLD, AVON – oprava kontaktů na IC
Závěr zprávy:
Rok 2013 na základě vyhodnocení činnosti a aktivit Asociace směrem k MPSV,
policejnímu prezidiu ČR, Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, Radě vlády – Výboru
pro prevenci DN lze vnímat jako rok, kdy je Asociace brána jako partner pro
projednávání a vyhodnocování koncepcí a dalších opatření v oblasti poskytování
služeb pro osoby ohrožené DN.

Zpráva o hospodaření 2012 - 2013

Financování intervenčních center:
Intervenční centra v roce 2012 - 2013 byla financována v souladu se zpracovanými
střednědobými plány rozvoje sociálních služeb krajů, a to převážně jednotlivými
krajskými úřady na základě individuálních projektů nebo dotacemi MPSV. Systém
financování služby v roce 2012 byl stabilní, v roce 2013 došlo k dofinancování služeb
ve 2. kole dotačního řízení MPSV. Přesto některá intervenční centra pociťují v této
oblasti nestabilitu – důvodem je možnost krajských úřadů přerozdělovat prostředky
MPSV k jednotlivým poskytovatelům dle svých zásad.
Prosinec 2012 – Asociace se připravuje na řešení problémů v oblasti financování
služeb v roce 2013. Zpracovává finanční rozvahu služby „intervenční centra“ s cílem
zajistit služby IC v plném rozsahu tak, jak IC ukládá zákon, a kvalitě dle standardů
této služby.

Hospodaření Asociace v roce 2012 (dle daňového přiznání)
Výnosy
Členské příspěvky
Ostatní výnosy
CELKEM
Náklady
Nájemné
Účetnictví
Mzdové náklady
Cestovné
Materiálové náklady
Ostatní služby
Ostatní provozní náklady

30 000
74 371,50
104 371,50
10 400
5 160
19 340
2 142
36 074
56 189
2 450

CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

131 755
-27 383,50

Hospodaření Asociace v roce 2013 – přehled příjmů a výdajů
Výnosy
Členské příspěvky
Ostatní výnosy – účastnické poplatky –
porady
Vratka Kukeňová
Pohledávky
CELKEM (včetně pohledávek)
Náklady
Nájemné – Riaps, hotel Olšanka
Účetnictví
Bankovní služby
Seminář Rozum a cit
Údržba a správa SW
Domena
Mzdové náklady – Dr. Čuhelová, Durdík
Cestovné
Poštovné
Občerstvení
CELKEM

Stav účtu k 30.11. 2013

4 000
15 230
24
7 800
27 054
13 002
6 897
706
4 000
5 445
373
4 250
287
414
2 846
38 220

34 240,96 Kč

Vedení pokladny 2012 - 2013
1.1.2012
12.1.2012
28.2.2012
28.2.2012
15.3.2012
28.5.2012
29.5.2012
12.6.2012
27.6.2012
1.8.2012
26.9.2012
26.9.2012
15.10.2012
5.11.2012
23.10.2012
20.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
19.11.2012

Zůstatek 2011
Poštovné
Šusterová dárek
Porada vedoucích IC - občerstvení
Cestovné Vojtíšková
dotace pokladny
Porada vedoucích IC - občerstvení
Cestovné Vojtíšková
Poštovné
Poštovné
Dárek Ivo svatba
Občerstvení porada vedoucích 25 26.9.12
Občerstvení seminář Liberec
Vizitky barevný papír - konference
Poštovné
Cestovné konference
Cestovné konference
Cestovné konference
Sušenky konference

-37
-356
-968
-318
5000
-714
-318
-90
-160
-269

1123
1086
730
-238
-556
4444
3730
3412
3322
3162
2893

-1292
-981
-945
-210
-170
-1000
-268
-790

1601
620
-325
-535
-705
-1705
-1973
-2763

22.11.2012
5.12.2012
5.12.2012
5.12.2012
13.12.2012
20.12.2012

5.1.2013
7.3.2013
27.3.2013
9.4.2013
12.4.2013
11.6.2013
27.6.2013
10.7.2013
5.9.2013
18.11.2013
26.11.2013
29.11.2013

Dotace pokladny
Občerstvení porada vedoucích 5.-.6.12
cestovné konference student
cestovné Kukeňová Hrůšová
Poštovné
příspěvek - konference 3x
Zůstatek 2012
Vratka Kukeňová
porada vedoucích, APIC - občerstvení
Poštovné
Poštovné - zaslání faktur
Poštovné
Občerstvení - Kulatý stůl, brněnská
iniciativa
Občerstvení - porada vedoucích
dotace pokladny
Občerstvení Rada APIC
Poštovné
Poštovné
Cestovné APIC do Nymburka

Stav pokladny k 30.11.2013

4000
-1133
-68
-305
-150
1050

1237
104
36
-269
-419
631

24
-580
-34
-120
-26

631
655
75
41
-79
-105

-1592
-454
5000
-220
-221
-13
-287

-1697
-2151
2849
2629
2408
2395
2108

2 108,- Kč

Účetnictví Asociace zpracovává NABI – Marcela Císařová, Velká Hradební, Ústí nad Labem

