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Zpráva o činnosti organizace za rok 2012
1. Všeobecná část
1.1 Základní identifikační údaje o organizaci
Název: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Adresa: Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
IČO: 49864360
IZO: 600028828
Způsob hospodaření: příspěvková organizace
Zřizovatel: Krajský úřad Liberec
Ředitel: Mgr. Ilona Hellerová
Druh zařízení: Dětský domov
Datum zařazení do sítě: 25.7.1995
Kapacita: 24 dětí
Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570 je od roku 1995 příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou. Součástí dětského domova je kuchyň s jídelnou.
1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní
a doplňkové činnosti
Organizace je zřízena za účelem zajištění ústavní výchovy dětí a mládeže, tj. k zajištění
výchovné, hmotné a sociální péče dětí a mládeže.

1.3 Údaje o dětech
Počet dětí k 31.12.2012 byl 20
Děti od 6 let do 25 let jsou vychováváni ve třech rodinných skupinách
V 1. rodině je 7 dětí - 4 školní, 3 učni
Ve 2. rodině je 7 dětí – 5 učňů, 1 školní, 1 studující SŠ
Ve 3. rodině je 6 dětí – 5 školní, 1 studující VŠ
Vychovatelů je 5 při 20 dětech připadá na jednoho vychovatele 4 děti.
Kapacita DD je celoročně vytížena na 83,3 %
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1.4 Údaje o pracovnících organizace
V DD pracuje celkem 15 zaměstnanců, z toho

pedagogové

7

nepedagogové

8

z toho

Věková skladba

Do 3 let
praxe

počet pedagogů mužů

1

počet pedagogů žen

5

počet nepedagogů mužů

1

počet nepedagogů žen

8

Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let
věku
věku
věku
věku

Pedagogové

-

-

1

2

3

Asistenti pedagoga

-

-

-

-

-

Provozní

-

-

-

3

6

Celkem

-

-

1

5

9

Věkový průměr pedagogů 47,83 let

věkový průměr nepedagogů 54,4 let

Věkový průměr všech zaměstnanců DD je 51,8 let
Pedagogičtí pracovníci:
5 kmenových vychovatelů plně kvalifikovaných, ředitelka a 4 vychovatelé mají
vystudovánu speciální pedagogiku
Nepedagogičtí pracovníci:
Účetní, sociální pracovnice, 2 kuchařky, 1 uklizečka + pradlena, provozní ŠJ, domovník, 2
bezpečnostní pracovnice
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2. Hospodářská část
2.1 Hlavní činnost organizace
Příjmy -

od zřizovatele
od státu
ostatní/ošetřovné,apod./
vlastní – RF fond

-

věcné dary
grant Albert

-

celkem

2.232.905-5.749.606,-426 712,-286 716,-28 256,-82 500,-8 806 695,-

Výdaje na hlavní činnost organizace
- mzdy
- FKSP
- pojistné – odvody
- ostatní provozní výdaje
- celkem

4.253.315,-41.758,-1.421.357,-2.926.350,-8.642.780,--

Celkové příjmy
8.806.695
Celkové výdaje
- 8.642.780,
Hospodářský výsledek
163 915,-Hospodářský výsledek máme ziskový díky zapojení mimorozpočtových zdrojů:
a) dary finanční a věcné /oblečení, nábytek, drogerie/ ve výši 368 451,b) běžná údržba, každoroční malování celé budovy probíhá vlastními silami –
domovník

2.2 Doplňková činnost organizace
nemáme

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012
Inventarizace byla provedena fyzická i dokladová. Nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým
a účetním stavem.

2.4 Plnění nápravných opatření
Na základě projednávání Zpráv o činnosti za rok 2011 nebyly organizaci uloženy
nápravné opatření.
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2.5 Přílohy
Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012
Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012
Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací
– rok 2012
Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace
Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech
k příslušným peněžním fondům
Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012
Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012
Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného
do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 – skutečnost
Tabulka č.10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2012
2.6 Doklady
1: Rozvaha PO za rok 2012
2: Výkaz zisku a ztrát PO za rok 2012
3: Příloha za rok 2012
4: P1 - 04 za rok 2012
5: Kontroly – OSSZ
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