
výroční zpráva za rok 2016



I. základní údaje 
 
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 unie pro podporované zaměstnávání, o. s., 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.

Hodnoty společnosti: 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.

II. perSonální STrukTura 
 
Ředitel: 
petra vitáková

Správní rada: 
Barbora jančová
Martina dubnická
romana Točíková
veronika Buriánová
Filip novák
Tamara Smetanová
dita vojířová

   

dozorčí rada: 
Markéta Hronová
Hedvika Hrušková
Marek Svoboda

poradní sbor: 
neměl žádné členy



III. čInnoST 
 
1. podporované zaměstnávání ForMIka 
(sociální rehabilitace, registrační číslo 9301232) 
 
Služba je určena lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. prahy nebo Středočeského 
kraje, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění 
na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. 
Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však 
není podmínkou pro poskytování služby. 

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 byla k 31. 12. 2016 37 míst. 



výsledky služby: 
osob, kterým byla služba poskytnuta 
(včetně těch, jimž bylo poskytnuto 
pouze sociální poradenství)

osob, kterým byla služba poskytována na základě 
písemné smlouvy

osob, které ukončily čerpání služby

osob, které ukončily čerpání služby a zároveň takové 
místo získaly (podíl z počtu osob, které ukončily 
čerpání služby) 

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)

osob, které získaly vhodné pracovní místo, ale pro jeho 
udržení potřebují podporu i v následujícím roce

osob, které si pracovní místo udržely alespoň 1 rok od 
data ukončení poskytování služby

            148

              72 
              32
22 (69%)

29 (91%)

              25
               11



2. podpora samostatnosti osa 

(sociální rehabilitace, registrační číslo 8061430) 
 
Službu může využít člověk,

1) který má mentální postižení, 
2) ve věku 18 let a výše, 
3) žijící na území hl. m. prahy, 
4) který nemůže žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez  
     mentálního postižení, protože k tomu nemá potřebné dovednosti. 

Cíle služby:                                                                                                                                                                                
1) uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez  

   mentálního postižení. To znamená, že: 
• 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, 
• plánuje si svůj program a orientuje se v něm,                                                                                                                              
• má kde bydlet, 
• vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě, 
• 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. 

2) uživatel služby získá nebo prohloubí své dovednosti k tomu potřebné. 

kapacita služby byla k 31.12.2016 32 míst. 



výsledky služby: 
osob, kterým byla služba poskytnuta (včetně těch, 
jimž bylo poskytnuto pouze sociální poradenství)

osob, kterým byla služba poskytována 
na základě písemné smlouvy 
                                                                         

osob, které ukončily čerpání služby             
                                                                              
naplněných osobních cílů uživatelů služby 
v oblasti způsobu života běžného pro jejich 
vrstevníky bez mentálního postižení 

naplněných osobních cílů 
uživatelů služby v oblasti zvýšení 
úrovně dovedností potřebných k běžnému životu 

                66
                37
                 13

49 (89%)

120 (92%)



3. osobní asistence osa 
(osobní asistence, registrační číslo 9768600) 
 
Služba je určena člověku,

1) který má mentální postižení, 
2) staršímu šestnácti let, 
3) žijícímu na území hlavního města prahy nebo v jeho okolí, 
4) který bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemůže  
    žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení, 
    protože k tomu nemá potřebné schopnosti,  
5) a zároveň není možné, aby mu tuto pomoc poskytovali lidé z jeho okolí. 

Cíle služby:                                                                                                                                                                                  
uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního 
postižení.  
To znamená, že:

• 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, 
• 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. 

kapacita služby byla k 31. 12. 2016 60 míst. 

výsledky služby:  hodin hrazené asistence

osob, kterým byla služba poskytnuta (včetně těch, 
jimž bylo poskytnuto pouze sociální poradenství)

osob, kterým byla služba poskytována na základě písemné smlouvy

osob, které ukončily čerpání služby

osob, jimž služba pomohla žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky 
bez mentálního postižení

54
53
12
53

3 857



4. další podpora lidem 
    se znevýhodněním ve společnosti nebyla.

5. dobrovolnický program společnosti Fosa 
(akreditace Ministerstva vnitra české republiky, číslo Mv- 139741-3/oBp-2015) 
 
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.

výsledky programu: dobrovolníků

hodin dobrovolnické služby

dobrovolníků působících v sociálních službách společnosti Fosa

hodin dobrovolnické činnosti v sociálních službách společnosti Fosa

dobrovolníků působících u jiných poskytovatelů 
sociálních služeb (SpMp v čr, o. s.)

hodin dobrovolnické služby vykonané u jiných poskytovatelů sociálních služeb

dobrovolníků působících v programu “Setkávání” 

hodin dobrovolnické služby v programu “Setkávání” 

 

31
 1 526
      23
    752
      10

    526
         5
    248



6. vzdělávací program společnosti Fosa
rozšíření nabídky programu na 9 kurzů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních 
věcí české republiky. 4 z nich jsou pořádány ve spolupráci s petrem eisnerem a 1 kurz 
ve spolupráci se společností prpom.

• Realizace 1 běhu kurzu „První pomoc u uživatelů sociálních služeb se zdravotním  
postižením“, kurzu se zúčastnilo celkem 10 osob.

• Realizace 1 běhu kurzu „Správně asistovat – skutečně pomáhat“, kurzu se zúčastnilo 
celkem 6 osob.

• Realizace 1 běhu kurzu „Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I.“, kurzu 
se zúčastnilo celkem 7 osob, z toho 1 dobrovolník společnosti Fosa..

• Realizace 1 běhu kurzu „Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování 
uživatelů sociálních služeb na trh práce“, kurzu se zúčastnilo celkem 8 osob.

• Realizace 1 běhu akreditovaného kurzu „Empowerment“, kurzu se zúčastnilo celkem 
6 osob.

• Realizace 1 běhu akreditovaného kurzu „Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních 
služeb jako prevence syndromu vyhoření“, kurzu se zúčastnilo celkem 5 osob.

• Realizace 2 běhů akreditovaného kurzu „Sexualita a vztahy lidí s postižením 1“, kurzu 
se zúčastnilo celkem 23 osob.

• Realizace 2 běhů akreditovaného kurzu „Sexualita a vztahy lidí s postižením 2“, kurzu 
se zúčastnilo celkem 16 osob.

• Poskytnutí odborné konzultace k registraci služby sociální rehabilitace v kontextu 
dalších poskytovaných sociálních služeb pro pracovníky organizace Centrum 
paraple, o. p. s., v rozsahu 24, 5 hodin.

• Poskytnutí odborné konzultace k zjišťování úrovně dovedností klientů sociální 
rehabilitace pro pracovníky organizace Centrum paraple, o. p. s., v rozsahu 1, 5 hodiny.

• Zpracování odborného posudku služby “sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi” 
a následná konzultace pro Sdružení dětem s handicapy, z. ú.

• Příprava a realizace stáže v sociální službě Podporované zaměstnávání FORMIKA 
na téma “poskytování služby podporované zaměstnávání, práce s potencionálními 
zaměstnavateli klientů a poskytování pracovních asistencí“ pro pracovníky společnosti 
práh jižní Morava, z.ú., v rozsahu 8 hodin.

• Příprava a realizace stáže v sociální službě Podpora samostatnosti Osa pro pracovníka 
společnosti arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., 
v rozsahu 24 hodin.



7. doplňková hospodářská činnost nebyla.

8. jiná odborná činnost
práce ve výboru české unie pro podporované zaměstnávání, o. s.

aktivní účast v neformální platformě pražských poskytovatelů sociální služby osobní 
asistence.

provedení dotazníkového šetření ke zjištění výše nákladů na hodinu osobní asistence 
realizované v Hlavním městě praze, zpracování výstupů a jejich projednání s pracovníky 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města prahy.

vypracování připomínek k návrhu usnesení vlády české republiky k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony.

vypracování připomínek ke koncepci rozvoje sociálních 
služeb na území Městské části praha 11 pro roky 2016 až 2020.

Spolupráce s veřejnou ochránkyní práv při řešení případu stomatologické péče 
o člověka s těžkým stupněm zdravotního postižení.

zodpovídání dotazů pracovními konzultanty 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 5, 10 a 12.

vedení workshopu “jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením” pro studenty 
gymnázia na zatlance v rámci projektu “Žijí tady s námi” dne 28. ledna 2016.

vedení semináře “jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením” 
pro studenty Střední odborné školy čelákovice s. r. o. dne 22. 3. 2016

lektorská činnost na vzdělávacím semináři “jak komunikovat s lidmi s mentálním 
postižením” pro pracovníky Magistrátu hlavního města 
prahy ve dnech 16. 2., 22. 3. a 15. 11. 2016.

organizace setkání uživatelů sociální služby osobní asistence osa a jejich 
blízkých s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí dne 20. 10. 2016.



Iv. HoSpodaŘení SpolečnoSTI   
   
výkaz zISku a zTráTy 

náklady  částka v kč výnosy částka v kč 

1. 
náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb

11 147 272 
1. 
výnosy z obecně 
prospěšných služeb

11 229 973 

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, 
vybavení, materiál pro úklid, hygienu, 
opravy a údržbu

337 170 Tržby z prodeje 
služeb – kurzy, kon-
zultace, stáže, platby 
uživa-telů služby 
osobní asistence osa

478 039 

opravy a udržování 1 792 dary fyzických osob 
a firem 

124 880 

Cestovné – cestovní náhrady pro 
zaměstnance v přímé práci s uživateli 
služeb, ubytování, strava a jízdné pro 
dobrovolníky působící ve službě “podpora
samostatnosti osa”, ubytování pro uživatele 
služby “podpora samostatnosti osa”

54 879 dotace a granty 9 764 097 

potraviny - občerstvení 16 915 úroky 2 965

ostatní služby – nájemné, energie, 
poštovné, telefony, internet, grafika a tisk 
propagačních materiálů, účetní služby, 
vzdělávání a supervize zaměstnanců, 
pojištění majetku, licence antivir, zákonné 
pojištění úrazu zaměstnanců, pojištění 
sociálních služeb, pojištění dobrovolníků, 
inzerce, čištění koberců, akreditace kurzů, 
potravinářské průkazy, Google adWords

1 732 013 ostatní výnosy  
Google adWords, 
zaokrouhlovací 
rozdíly

859 994 

Mzdové náklady 6 799 927 

zákonné sociální pojištění zaměstnanců – 
sociální a zdravotní pojistné

2 200 309 

ostatní náklady – bankovní poplatky, 
zaokrouhlovací rozdíly

3 767 

členské příspěvky – česká rada sociálních 
služeb

500 



2. 
náklady vynaložené pro plnění 
doplňkové hospodářské činnosti

0 
2. 
výnosy z doplňkové 
hospodářské činností

0 

3. náklady vynaložené na vlastní 
činnost obecně prospěšné společnosti

15 352 3. výnosy z vlastní činnosti 
obecně prospěšné společnosti

0 

potraviny 1 072 --- 0 

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 – pronájem místnosti 1 200 

 Celkem 11 162 624 Celkem 11 229 973 

 výsledek hospodaření 2016 67 349 

rozvaha (přehled 
majetku a závazků) 

 aktiva pasiva  

dlouhodobý majetek 0 vlastní zdroje – výsledek 
hospodaření celkem 

1 423 676 

pohledávky 0 krátkodobé závazky – dohad-
né účty pasivní (účetní služby, 
telefonní poplatky, internet,
energie, pojištění zaměstnanců)

94 349 

pokladna 10 396 krátkodobé závazky – mzdy, 
odvody na zdravotní a sociální 
pojistné, zálohová a srážková 
daň

1 189 264 

účty v bankách 3 646 400 krátkodobé závazky – závazky 
ve vztahu k státnímu rozpočtu 
vrácení nevyčerpané dotace 
MHMp

761 142 

jiná aktiva celkem – příjmy příštích 
období, platby uživatelů služby 
”osobní asistence osa”” za prosinec 
2016 přijaté v lednu 2017

53 678 jiná pasiva celkem – výnosy 
příštích období nevyčerpané
finanční prostředky vybrané 
od uživatelů služby osobní 
asistence osa za poskytování 
této služby

242 043 

Celkem 3 710 474 Celkem 3 710 474 



v. děkujeMe
1. dobrovolníkům společnosti Fosa
2. Společnosti primagas, s. r. o., za realizaci tréninkových pohovorů pro uživatele služby 
    podporované zaměstnávání ForMIka
3. české spořitelně, a. s., za pomoc při tvorbě webových stránek vzdělávacího programu 
    společnosti Fosa, při výběru telefonního operátora
4. České podnikatelské pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group za spolupráci při 
    pořizování videosnímků pro nácvik dovedností uživatelů sociální služby podpora 
    samostatnosti osa
5. panu petrovi novotnému za ilustraci brožury “jak si porozumět s kolegy s postižením”
6. paní Haně kosové za natočení spotu o sociální službě podporované zaměstnávání  
    ForMIka vysílaného v pořadu české televize Týden v regionech dne 28. května 2016
7. Šárce Syrové a petru Syrovému za účast v turnaji v plážovém volejbalu smíšených 
    dvojic na podporu poskytovatelů sociálních služeb Beach Help Cup
8. zaměstnavatelům uživatelů sociální služby podporované zaměstnávání ForMIka:

amrest, s. r. o.
zŠ a MŠ parentes praha
zahradnictví SaFro, s. r. o. 
Tesco Stores čr a.s.
Mcdonald´s čr, spol. s r. o.
p. o. S. FaCTory, s r. o.
Společnost duHa, z. ú.
restaurace u Šemíka

někteří uživatelé služby, kteří si s naší pomocí našli vhodné a stabilní zaměstnání, 
si nepřejí tuto skutečnost zveřejňovat. Toto přání respektujeme a jejich zaměstnavatele 
zde neuvádíme. I těmto zaměstnavatelům děkujeme.

9. panu Mirkovi Czernekovi  (www.mirekczernek.cz), autorovi fotografií použitých v této 
    výroční zprávě

10. dárcům finančních prostředků

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 7

primm bezpečnostní služba, s. r. o.
optimics, s. r. o.
česká pošta, s. p.
aCraMa s. r. o.
Mediaservis, s. r. o.
ortogonal, s. r. o.
Tamtamy, o. p. s.
SoS Centrum diakonie čCe

Městská část praha 13
Městská část praha 14
kodys spol. s r. o.
nadace české spořitelny
novuM, spol. s r. o.
vICTorIa ConSulTInG CzeCH, s. r. o.
paní anna kopecká
paní Helena lewingerová



Městská část praha 8
Městská část praha 10
Městská část praha 11
Městská část praha 12

11. dárcům věcí a služeb

albi česká republika a. s.
Centrum pohody a relaxu, s. r. o.
česká spořitelna, a. s.

vI. vyjádŘení dozorčí rady
dozorčí rada v činnosti a hospodaření společnosti Fosa, o. p. s., v roce 2016 neshledala závad.

vII. vyjádŘení audITora
1. dle výroku auditora uvedeného v dokumentu “zpráva nezávislého auditora o ověření 

účetní závěrky 2016 obecně prospěšné společnosti Fosa, o. p. s.”, ze dne 16. 5. 2017 
“účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2016 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 
31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy”.

 

pŘíloHy:
1. zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období 2016 (její součástí je 
účetní závěrka za období 2016)
vzhledem ke značnému rozsahu jsou oba dokumenty přiloženy pouze k elektronické 
verzi výroční zprávy.

Hájek a Boušová, spol. s r. o.
Hogrefe - Testcentrum, s. r. o.
yogadana, z. s.

paní jana pokorná
paní karolína Horešovská
paní Markéta lebedová - křenková
paní Šárka Syrová

Tento projekt byl podpořen Městskou částí praha 6.
osobní asistence osa je realizována za finanční podpory Městské části praha 7.

Tento projekt byl pořádán ve spolupráci s Městskou částí praha 11.












































