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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

III. ČINNOST
1. Podporované zaměstnávání

II. PERSONÁLNÍ STRUKTURA

Název:   Fosa, o. p. s.
Sídlo:   Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČ:   24724017
DIČ:   CZ 24724017
Čísla bankovních účtů:  239870622/0300 (ČSOB)
   1017753927/6100 (Equa bank)
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: Městský soud v Praze, v oddílu O, vložce č. 745, dne 16. 8. 2010
Změny ve složení správní rady: Nebyly.
Adresa pracoviště:  Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
Telefony:   271 910 016, 775 350 115
E-mail:   fosaops@fosaops.org
Webová prezentace:  www.fosaops.org
Členství v organizacích:  Česká rada sociálních služeb
Historie společnosti:
Společnost Fosa vznikla v roce 2010 se záměrem zajistit udržitelnost a stabilitu veřejně prospěšných služeb 
poskytovaných původně občanskými sdruženími FORMIKA, o. s., a Podpora samostatnosti Osa, a to vzájemným 
obohacením vypěstovanou kulturou, respektovanými hodnotami, získanými zkušenostmi a dobrou praxí. Obě předchozí 
sdružení působila v oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním (zejména s mentálním) postižením od roku 2003.
Společnost Fosa se zavázala respektovat níže uvedené hodnoty a řídit se jimi ve své činnosti:
a) respekt k druhým: členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci jednají s druhými lidmi s úctou, dbají na to, 
aby svým chováním nesnižovali jejich důstojnost,
b) otevřenost v jednání: členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci otevřeně vyjadřují své potřeby a přání, 
hovoří o obtížích, s nimiž se při své činnosti setkávají, sdílejí své pracovní úspěchy a zároveň k tomu povzbuzují ostatní,
c) profesionalita se zdravým rozumem: členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci kriticky hodnotí a revidují 
pravidla, jimiž se společnost Fosa řídí, používají je s vědomím jejich smyslu a účelu,
d) orientace na potřeby uživatelů služeb: činnost přednostně vyplývá z potřeb uživatelů služeb, nikoliv z módních trendů 
nebo fundraisingových příležitostí, na tyto potřeby pružně reaguje,
e) podpora tvořivosti: společnost Fosa vítá podněty členů orgánů, zaměstnanců, dobrovolných pracovníků a uživatelů 
služeb k rozvoji kvality a kapacity poskytovaných služeb a dále k rozšíření jejich spektra, podporuje je a usiluje o jejich 
realizaci.

Ředitel:  Petra Vitáková  Správní rada: Barbora Vonešová
Dozorčí rada: Markéta Hronová    Romana Točíková
  Hedvika Hrušková    Veronika Buriánová
  Marek Svoboda    Filip Novák
Poradní sbor: neměl žádné členy    Dita Vojířová
     

(sociální rehabilitace, registrační číslo 9301232)
Služba je určena lidem ve věku 18 - 65 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a 
stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. 
Cíle služby:
1. Uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na

základě pracovního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující jeho 
předpokladům a představám.

2. Uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby.
3. Uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění na

otevřeném trhu práce.

Kapacita služby k 31. 12. 2018 byla 49 míst. 
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• navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami
• má kontakty s širším společenským prostředím
• vzdělává se podle svých potřeb a přání
• je užitečný pro ostatní
• tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání,
• vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v 
institucích

• pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a 
svlékání, pohybu a osobní hygieny
• pečuje o své zdraví a o svou bezpečnost
• cestuje v místě bydliště a jeho okolí
• hospodaří s penězi
• má kde bydlet
• vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě

2. Uživatel služby získá nebo prohloubí své dovednosti k tomu potřebné.
Kapacita služby k 31.12.2018 byla 30 míst.

• navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami
• má kontakty s širším společenským prostředím
• vzdělává se podle svých potřeb a přání
• je užitečný pro ostatní,
• tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání
• vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v 
institucích

• pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a 
svlékání, pohybu a osobní hygieny
• pečuje o své zdraví
• cestuje v místě bydliště a jeho okolí
• hospodaří s penězi
• má kde bydlet
• vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě

(osobní asistence, registrační číslo 9768600)
Služba je určena lidem s mentálním nebo jiným zdravotním postižením ve věku od 15 let a seniorům ve věku od 65 let 
žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemohou žít způsobem 
života běžným pro jejich vrstevníky, protože k tomu nemají potřebné schopnosti, a zároveň není možné, aby jim tuto 
pomoc poskytovali lidé z jejich okolí. 
Cíle služby:
1. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. To znamená, že:

(sociální rehabilitace, registrační číslo 8061430)
Služba je určena lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou žít 
způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemají potřebné dovednosti. 
Služba je poskytována také lidem s mentálním postižením v kombinaci s jiným typem postižení. 
Cíle služby:
1. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. To znamená, že:

Výsledky služby:
Počet osob, kterým byla služba poskytnuta
(včetně těch, jimž bylo poskytnuto pouze sociální poradenství)  44
Počet osob, kterým byla služba poskytována na základě písemné smlouvy 39
Počet osob, které ukončily čerpání služby     10
Počet naplněných osobních cílů uživatelů služby v oblasti způsobu života běžného pro jejich vrstevníky bez 
mentálního postižení (podíl ze všech osobních cílů dojednaných v této oblasti)                                65 (68%)
Počet naplněných osobních cílů uživatelů služby v oblasti zvýšení úrovně dovedností potřebných
k běžnému životu (podíl ze všech osobních cílů dojednaných v této oblasti) 277 (74%)

Výsledky služby:
Počet osob, kterým byla služba poskytnuta
(včetně těch, jimž bylo poskytnuto pouze sociální poradenství)    76
Počet osob, kterým byla služba poskytována na základě písemné smlouvy   58
Počet osob, které ukončily čerpání služby     35
Počet osob, které ukončily čerpání služby a zároveň takové místo získaly
(podíl z počtu osob, které ukončily čerpání služby)    24 (69%)
Počet osob, které ukončily čerpání služby a zároveň si v důsledku poskytování služby
zvýšily dovednosti potřebné k vyhledání, získání a udržení vhodného pracovního uplatnění
na otevřeném trhu práce  (podíl z počtu osob, které ukončily čerpání služby)  35 (100%)
Počet osob, které získaly vhodné pracovní místo, ale pro jeho udržení
potřebují podporu i v následujícím roce     7
Počet osob, které si pracovní místo udržely alespoň 1 rok
od data ukončení poskytování služby      16 (84%)

3. Osobní asistence

2. Podpora samostatnosti
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4. Dobrovolnický program společnosti Fosa

Program je určen:
a. dospělým lidem s mentálním postižením - uživatelům sociálních služeb provozovaných společností Fosa
b. dospělým lidem s mentálním postižením - uživatelům sociálních služeb provozovaných jinými organizacemi
c. dospělým lidem s mentálním postižením v programu Setkávání - dobrovolníci jim pomáhají při setkávání s dalšími lidmi
Cíle programu:
1. Pomoci lidem s mentálním postižením získat neformální podporu v jejich úsilí žít způsobem života, jakým mohou žít 
ostatní lidé jejich věku bez postižení.
2. Uspořit finanční prostředky určené na provoz sociálních služeb.
3. Zprostředkovat cenné životní zkušenosti zájemcům o dobrovolnictví – dobrovolníci získají potřebné znalosti a 
dovednosti pro budoucí zaměstnání v sociální oblasti (v naší nebo i jiné organizaci), osobní rozvoj a přístup k lidem se 
znevýhodněním ve společnosti, který mohou uplatnit ve své současné nebo budoucí profesi i životě.

Vzdělávací program nabízel 8 kurzů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a 1 
neakreditovaný. Nově byly akreditovány 2 kurzy Podpora samostatnosti - zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb 
potřebných pro běžný život a Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta.
Realizace 1 běhu kurzu Jak podporovat klienta sociální služby v získávání pracovního místa, kurzu se zúčastnilo celkem 14 
osob.
Realizace 2 běhů akreditovaného kurzu Empowerment, kurzu se zúčastnilo celkem 23 osob.
Realizace 3 běhů akreditovaného kurzu Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, kurzu se zúčastnilo celkem 37 osob.
Realizace 2 běhů akreditovaného kurzu Sexualita a vztahy lidí s postižením 2, kurzu se zúčastnilo celkem 16 osob.
Realizace 3 běhů kurzu na míru Správně asistovat - skutečně pomáhat, kurzu se zúčastnilo celkem 38 osob.
Příprava a realizace jednodenní stáže v sociální službě Podporované zaměstnávání pro 2 pracovníky organizace Ledovec, 
z. s.
Příprava a realizace dvoudenní stáže v sociálních službách Podporované zaměstnávání a Podpora samostatnosti pro 
pracovnici organizace Ledovec, z. s.
Konzultace ke koncepci a k registraci sociální služby pro seniory Farní charita Stodůlky.
Supervize pro Klub vozíčkářů Petýrkova.
Supervize pro Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
Audit sociální služby osobní asistence společnosti Jistoty domova, z. ú.

Zodpovídání dotazů z oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením prostřednictvím internetové poradny občanského 
sdružení InternetPoradna.
Aktivní účast v pracovní skupině pro osoby se zdravotním postižením v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
Městské části Praha 10 a 11.
Práce v Komisi pro sociální oblast městské části Praha 11.
Připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy pro období 2019 - 2021.
Odborný seminář pro poradce pro osoby se zdravotním postižením na pražské pobočce Úřadu práce České republiky.
Aktivní účast na setkáních uchazečů o zaměstnání na pobočkách Úřadu práce České republiky v Praze 2, 3 a 10.
Spolupráce se společností Apropo Jičín, o. p. s. na vytvoření příručky dobré praxe v projektu Zvyšování kvality ke 
spokojené rodině dítěte s těžkým postižením.
Spolupráce se společností Člověk v tísni o. p. s. při pořádání festivalu Jeden svět.

Nebyla.

Výsledky programu:
Celkový počet dobrovolníků      76
Celkový počet hodin dobrovolnické služby     1 182
Počet dobrovolníků působících v sociálních službách společnosti Fosa   9
Počet hodin dobrovolnické činnosti v sociálních službách společnosti Fosa   306
Počet dobrovolníků působících u jiných poskytovatelů sociálních služeb   15
Počet hodin dobrovolnické služby vykonané u jiných poskytovatelů sociálních služeb  565
Počet dobrovolníků působících v programu Setkávání    5
Počet hodin dobrovolnické služby v programu Setkávání    311

5. Vzdělávací program společnosti Fosa

6. Doplňková hospodářská činnost

7. Jiná odborná činnost
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IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Výkaz zisku a ztráty
Náklady    Částka v Kč
1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, vybavení, materiál pro úklid, hygienu,
opravy a údržbu, potraviny      257 118
Opravy a udržování        3 700
Cestovné - cestovní náhrady pro zaměstnance v přímé práci s uživateli sociálních služeb,
ubytování, strava a jízdné pro dobrovolníky působící ve službě Podpora samostatnosti,
ubytování pro uživatele služby Podpora samostatnosti    57 461
Ostatní služby - nájemné, energie, poštovné, telefony, internet, grafika a tisk propagačních
materiálů, účetní služby a audity, inzerce, vzdělávání a supervize zaměstnanců, pojištění
majetku, pojištění sociálních služeb, pojištění dobrovolníků, software a licence,čištění koberců,
potravinářské průkazy, akreditace tří kurzů, kategorizace pracovních pozic včetně dohledu
na pracovišti       990 771
Mzdové náklady       9 116 559
Zákonné sociální pojištění zaměstnanců - sociální a zdravotní pojistné,
pojištění zaměstnanců proti úrazu      3 002 058
Ostatní náklady - bankovní poplatky, zaokrouhlovací rozdíly    5 596
Členské příspěvky - Česká rada sociálních služeb     500
Celkem 13 433 762
2. Náklady vynaložené pro plnění doplňkové hospodářské činnosti
---
3. Náklady vynaložené na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti  
Potraviny 1 179
Náklady na odměnu statutárnímu orgánu včetně zákonných odvodů na zdravotní
a sociální pojistné 13 080
Náklady na odměny členům správní rady a členům dozorčí rady 0
Ostatní služby - nejsou 0
Celkem 13 448 021
Výnosy
1. Výnosy z obecně prospěšných služeb 
Tržby z prodeje služeb - vzdělávací kurzy, odborné konzultace, audity, supervize, stáže,
platby uživatelů služby Osobní asistence 915 247
Dary fyzických osob, firem a nadací 328 349
Dotace a granty 12 437 266
Úroky 3 533
Ostatní výnosy - zpracování příspěvku do příručky dobré praxe 24 000
Celkem 13 708 395
2. Výnosy z doplňkové hospodářské činností
--- 0
3. Výnosy z vlastní činnosti obecně prospěšné společnosti
--- 0
Celkem 13 708 395

Výsledek hospodaření 260 374

Rozvaha - Aktiva Částka v Kč
Dlouhodobý majetek 0
Pohledávky - dohadné účty aktivní (platby od uživatelů služby Osobní asistence
za rok 2018 uhrazené v lednu 2019) 67 610
Pokladna 3 184
Účty v bankách 5 842 850
Jiná aktiva celkem - nejsou 0
Celkem 5 913 644
Rozvaha - Pasiva Částka v Kč
Vlastní zdroje - výsledek hospodaření celkem 1 983 842
Krátkodobé závazky - dohadné účty pasivní (účetní služby, telefonní poplatky, internet,
energie za prosinec 2018) 85 605
Krátkodobé závazky - mzdy, odvody na zdravotní a sociální pojistné,
zálohová a srážková daň, pojištění zaměstnanců 1 707 507
Krátkodobé závazky - závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu vrácení nevyčerpané dotace (MHMP) 1 719 263
Jiná pasiva celkem - výnosy příštích období, nevyčerpané finanční prostředky
od uživatelů služby Osobní asistence, firemního dárce a objednatele kurzu na míru 417 426
Celkem 5 913 644
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V. DĚKUJEME
1. Dobrovolníkům společnosti Fosa
2. Paní Heleně Hladíkové za realizaci tréninkových pohovorů pro uživatele služby Podporované zaměstnávání 
3. Markétě Moláčkové a Michalovi Michaljecovi za účast v turnaji v plážovém volejbalu smíšených dvojic na podporu 
poskytovatelů sociálních služeb Beach Help Cup, v němž pro Fosu získali 2. místo
4. Zaměstnavatelům uživatelů sociální služby Podporované zaměstnávání:

5. Dárcům finančních prostředků

6. Dárcům věcí a služeb
Hájek a Boušová, spol. s r. o., za občerstvení pro dobrovolníky společnosti Fosa
Smart ID s. r. o. za celodenní pronájem prostor pro plánování činnosti
OTOLI, s. r. o., za obědy a večeře pro uživatele, pracovníky a dobrovolníky služby Podpora samostatnosti
Pomáháme Poezií
Fotografové: Petr Vinař, Martin Šandera, Lenka Heroutová, Mirek Czernek

„Dozorčí rada v činnosti a hospodaření společnosti Fosa, o. p. s., v roce 2018 neshledala závad."

Etincelle, o. s.
ACTIVA spol. s. r. o.
AmRest s. r. o.
Arcidiecézní charita Praha
AVES Utility s. r. o.
Bartoň a Partner s. r. o.
ČSAD Praha holding a. s.
Diakonická akademie s. r. o.
Dismas, o. p. s.
Zavolejsikurýra.cz a. s.
Enttiva s. r. o.
Globus ČR, k. s.

JOKA - AUDIT s. r. o.
Le Caveau Broz & Feuerstein s. r. o.
Mateřská škola U Sluncové, Praha 8
MIA - PARTNERS, s. r. o.
Muzeum hlavního města Prahy
ORTOGONAL s. r. o.
Polovina nebe, o. p. s.
Pro - OKO z. s.
Sicily s. r. o.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, z. s.
Základní škola Bítovská, Praha 4

Hlavní město Praha
Ministerstvo vnitra České republiky
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12

Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
KODYS, spol. s r. o.
Nadace České spořitelny
OTOLI, s. r. o.
EMERGE, a. s.
Léčebné lázně Bohdaneč a. s.
Lázně Teplice nad Bečvou, a. s.
paní Karolína Horešovská
paní Šárka Syrová

VI. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY

1. 1. Dle výroku auditora uvedeného v dokumentu Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2018 obecně 
prospěšné společnosti Fosa, o. p. s., ze dne 25. 4. 2019 „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 
2018 v souladu s českými účetními předpisy".
2. 2. Auditorem byl ověřen také soulad této výroční zprávy s účetní závěrkou za období 2018. Dle vyjádření auditora v 
dokumentu Zpráva auditora k výroční zprávě účetní jednotky Fosa, o. p. s. ze dne 25. 4. 2019 „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".
Přílohy:
1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období 2018 (její součástí je účetní závěrka za období 2018)
2. Zpráva auditora k výroční zprávě společnosti Fosa, o. p. s., za rok 2018
Vzhledem ke značnému rozsahu jsou oba dokumenty přiloženy pouze k elektronické verzi výroční zprávy.

VII. VYJÁDŘENÍ AUDITORA

Tento projekt byl pořádán ve spolupráci s městskou částí Praha 11
Realizace tohoto projektu byla podpořena městskou částí Praha 4
Tento projekt byl podpořen městskou částí Praha 6
Projekt byl spolufinacován městskou částí Praha 3
Projekt byl finančně popdpořen z dotace městské části Praha 5
Tento projekt byl uskutečněn za podpory městské části Praha 1
fotografie: Mirek Czernek a Petr Vinař












































