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Vážení přátelé, milí čtenáři,
stejně, tak jako tomu bylo v předchozích 
letech, tak i v tomto roce andělská kříd-
la naší organizace dohlížela a chránila ty 
nejkřehčí z nás - seniory, zdravotně zne-
výhodněné a ty, kteří zrovna prožívali kri-
zová životní období.

I tímto rokem nás provázela koronavi-
rová pandemie, která znesnadnila život 
nejednomu z nás, a však především jej 
pocítili právě lidé, jako jsou naši klienti, 
kteří si už sami pomoci nedovedou. A ač 
z tohoto úhlu pohledu byl tento rok ro-
kem náročným, lze zároveň říci, že zcela 
úspěšným. Každá krize ukazuje v lidech 
to nejhorší i to nejlepší a já se nezdrá-
hám říci, že dobra v nás bylo nekonečně 
mnoho.

Ráda bych nejprve poděkovala všem 
svým kolegům a vedoucím týmů za sna-
hu, ochotu, obětavost, vzájemnou pomoc 
a inspiraci při plnění cílů naší organizace. 
Vážím si Vaší práce a času, který jí vě-
nujete, je to nejcennější komodita, jakou 
všichni máme.

Hlavními hodnotami Anděla Strážného 
je poskytování pomoci, možnost svobod-
ného rozhodnutí o svém vlastním životě, 
možnost volby žít doma. Každý z nás 
může být jednou nemocný a zcela jistě 
každý z nás zestárne a jsem přesvědče-
na, že bychom všichni měli znát výcho-
diska a přijatelné eventuality v těchto ži-
votních situacích a mít ve svých vlastních 

rukou rozhodnutí mezi pobytovým zaříze-
ním a domovem. 

Během roku 2021 jsme připravili půdu 
pro otevření dalších dvou poboček An-
děla Strážného, ke kterému došlo počát-
kem roku 2022. Neustáváme ve snahách 
být našim klientům stále blíže po celém 
Česku. Rozšířili jsme řady nejen sociál-
ních pracovníků, kteří zajišťují přímý kon-
takt s našimi klienty, ale i projektových 
manažerek, které šíří osvětu a přednáší 
o problematice tísňové péče v rámci pre-
zentačních akcí napříč celou Českou re-
publikou. Navázali jsme mnoho nových 
spojení s dalšími sociálními službami, 
spolupracovali na projektech s renomo-
vanými českými společnostmi a opako-
vaně v nás důvěru vložilo i Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Neméně důležité 
jsou dary od nadací a firem zaměřujících 
se na sociální problematiku. I přes těžké 
časy, v nichž naším průvodcem byla pan-
demie, musím zhodnotit rok 2021 jako 
výjimečný a úspěšný. 

Děkuji všem našim klientům, jejich rodi-
nám, našim podporovatelům i kolegům 
za důvěru v nás vloženou. Věřím, že naše 
vazby upevníme i v letech následujících, 
které budou plodem našeho společného 
snažení za lepší svět pro naše milované.

Martina Hebelková
ředitelka organizace 

ÚVODNÍ SLOVO
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JIŽ 10 LET CHRÁNÍME NAŠE KLIENTY 
POMOCÍ SOS TLAČÍTKA 

A PŘINÁŠÍME JIM POCIT JISTOTY 
A BEZPEČÍ. HNACÍM MOTOREM NAŠÍ 

PRÁCE JE POMÁHAT, 
A PROTO SE VŠEMI SILAMI SNAŽÍME 

KAŽDÝ DEN NAPLŇOVAT 
NAŠE POSLÁNÍ: 

POSKYTOVAT JISTOTU, BEZPEČÍ 
A POMOC V KRIZOVÝCH 

SITUACÍCH SENIORŮM I LIDEM 
S POSTIŽENÍM, DOMA I VENKU 
VE CHVÍLÍCH, KDY JSOU SAMI.

DOMOV JE DŮLEŽITÝ PRO KAŽDÉHO Z NÁS, A PROTO ANDĚL STRÁŽNÝ USILUJE O TO, 
ABY JEHO KLIENTI MOHLI ZŮSTAT ŽÍT V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA, TAM KDE TO ZNAJÍ 
A MAJÍ RÁDI, V MÍSTĚ, S NÍMŽ JE SPOJUJE MNOHO VZPOMÍNEK. PROTO I V TOM-
TO ROCE JSME SE SNAŽILI PŘES VŠECHNY PŘEKÁŽKY, KTERÉ NÁM KORONAVIROVÁ 
DOBA PŘINESLA, NAPLŇOVAT NAŠE CÍLE:

0 aby naši klienti mohli zůstat co nejdéle doma, ve svém přirozeném prostředí  
s pocitem, že pokud se jim cokoliv stane, mohou si okamžitě přivolat pomoc

0 snižovat sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika osob, které žijí samy ve své 
vlastní domácnosti a obávají se náhlého zhoršení zdravotního stavu či jiných 
nepředvídatelných událostí a krizových situací jako je pád, nevolnost, snížená 
soběstačnost po hospitalizaci či v době rekonvalescence, napadení, pocity 
osamělosti, izolace aj.

0 podporovat soběstačnost, zachování plnohodnotného, aktivního a důstojného 
života klientů a snižovat míru psychického zatížení rodinných příslušníků našich 
klientů

0 poskytovat pocit bezpečí při běžných domácích i venkovních činnostech, díky 
čemuž klient následně není zcela odkázán na pomoc jiné osoby

0 pomoc odlehčit kapacitám pobytových sociálních služeb různého typu

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
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ANDĚL STRÁŽNÝ, Z. Ú. 
POSKYTUJE KOMPLEXNÍ SLUŽBY 

V OBLASTI NEPŘETRŽITÉ TÍSŇOVÉ 
PÉČE V RÁMCI 

CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
 JIŽ OD ROKU 2011. 

JEDNÁ SE O NONSTOP DISTANČNÍ 
HLASOVOU A ELEKTRONICKOU 

POMOC V RÁMCI 
CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA TERÉNNÍ 
FORMOU V DOMÁCNOSTI KLIENTŮ. 

ANDĚL STRÁŽNÝ 
CHRÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTY, 

DÁVÁ POCIT JISTOTY 
A BEZPEČÍ 

24 HODIN DENNĚ, 
365 DNÍ V ROCE 

V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY
TÍSŇOVÁ PÉČE JE URČENA 

PŘEDEVŠÍM OSOBÁM, KTERÉ JSOU 
VYSTAVENY VYSOKÉMU RIZIKU 

OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA 
V DŮSLEDKU SNÍŽENÉ 

SOBĚSTAČNOSTI, ZHORŠENÍ 
ZDRAVOTNÍHO STAVU 
NEBO SCHOPNOSTÍ.

PROSTŘEDNICTVÍM SOS TLAČÍTKA 
ANDĚL STRÁŽNÝ POMÁHÁ ŘEŠIT 

KRIZOVÉ SITUACE SENIORŮM, 
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, DLOUHODOBĚ 
NEMOCNÝM LIDEM 
A JEJICH RODINÁM. 

PŘINÁŠÍME POCIT JISTOTY 
A BEZPEČÍ
S přibývajícími roky či zdravotními kom-
plikacemi se lidé mohou začít cítit nejistí, 
nemají tolik sil jako dříve a zdraví mnohdy 
také není tak pevné, jak bývalo. Přesto si 
téměř každý přeje zůstat žít ve svém do-
mově, kde to zná a má rád. Naše služba 
přináší unikátní řešení, kompromis mezi 
volbou zůstat žít doma sám v nejistotě, 
zda mi někdo poskytne v případě potřeby 
pomoc nebo odejít do pobytového zaříze-
ní a svůj domov opustit. Díky naší tísňové 
péči vnášíme pocit jistoty a bezpečí do 
toho nejpřirozenějšího prostředí každého 
člověka, do jeho domova. 

SLEDOVÁNÍ NÍZKÉ AKTIVITY 
KLIENTA
Detekce nepohybu známá také jako 
detekce nízké aktivity je oblíbenou sou-
částí naší tísňové péče. A jak to fungu-
je v praxi? Klient nám při zřízení služby 
tísňové péče sdělí, že by chtěl detekci 
nízké aktivity nastavit např. na dvě hodi-
ny, pokud následně dojde k tomu, že se 
skutečně nepohne déle než dvě hodiny 
(mimo čas odpočinku a v noci), zařízení 
jej samo vyzve zvukovou hláškou k pohy-
bu, pokud ani na tuto výzvu nebude kli-
ent reagovat, na zařízení mu zavolá pra-
covník z dispečinku a zkontroluje, zda je 
v pořádku.

LOKALIZACE KLIENTA 
A DETEKCE PÁDU
Zhoršená motorika, pohybové schopnos-
ti či dezorientace, i to je mnohdy součás-
tí stáří. Anděl Strážný však nabízí svou 
pomoc i zde. V našich zařízeních tísňové 
péče je zabudován GPS lokalizátor, který 
každých patnáct minut odesílá na pult 
tísňové péče informaci o poloze tísňové-
ho zařízení daného klienta. 

Zařízení tísňové péče TIPEC také automa-
ticky detekuje pád dle vzdálenosti, zrych-
lení a síly nárazu a následně samo zavolá 
o pomoc - vytočí dispečink a ohlásí pád. 

ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI
Je to především právě díky automatické 
detekci pádu, že se nám daří předcházet 
případům, kdy člověk po pádu zůstane 
ležet na zemi bez pomoci hodiny či dny. 
Přesně tyto situace jsou těmi, které s lid-
skou důstojností dokáží skutečně otřást 
a posláním Anděla Strážného je mimoji-
né i to, aby lidská důstojnost byla nejen 
zachována, ale i upevňována. Neboť 
se jedná o součást lidství samotného,  
o hodnotu, která staví člověka do druho-
vě nezaměnitelné veličiny a utváří jeho 
samotnou identitu. 

OCHRANA PŘED 
NEŽÁDOUCÍ NÁVŠTĚVOU
Tísňová péče Anděl Strážný pomáhá  
nejen v situacích zhoršení zdravotního 
stavu, pádu či když naši klienti potřebují 
s něčím poradit. SOS tlačítko lze použít 
i v situacích ohrožení života druhou oso-
bou či nepovoleného vniknutí do obydlí, 
apod. Pracovníci  našeho dispečinku 
jsou odborně proškoleni a vědí, jak rea-
govat na veškeré krizové situace.

PODPORUJEME SAMOSTATNOST 
A PŘÍZNIVÝ PSYCHICKÝ STAV
V neposlední řadě se však veškerou naší 
činností snažíme o to, abychom lidem 
kolem nás poskytovali svobodu a činili je 
štastnějšími. Věříme, že každý člověk by 
měl mít právo se svobodně rozhodnout, 
jak a kde stráví svůj život a to v jakékoliv 
jeho fázi. Poskytujeme pomocnou ruku, 
ukazujeme možnosti a reprezentujeme 
to, co nazýváme svobodným, bezpečným 
a spokojeným stářím. 

O NÁS A JAK POMÁHÁME
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Příběh paní Hanky: 

POCIT BEZPEČÍ 
A JISTOTY DOMA

Paní Hana nedávno oslavila své 101.  
narozeniny a zařízení naší tísňové péče 
jí už několikrát pomohlo. Jednou to bylo 
právě ve chvíli, kdy zařízení detekovalo 
pád, spojilo se s dispečinkem a následo-
valo okamžité zprostředkování pomoci. 

Paní Hana na TIPEC (mobilní monitoro-
vací zařízení tísňové péče) nedá dopustit  
a chválí si službu slovy: „Kromě toho, že 
mám u sebe SOS tlačítko, jsem s děvčaty 
na dispečinku stále ve styku. Volají, jak 
se mi vede. Popovídáme si na Povídavé 
lince nebo mi připomínají další důleži-
té věci. Je to velký vynález. Vůbec jsem 
netušila, že něco takového může být. Ta 
technika ve všem velmi pokročila.“  

Paní Hana má kolem sebe rodinu, která jí 
pomáhá, ale díky naší službě nabyla vět-
šího pocitu jistoty a bezpečí a i ve svém 
věku může stále bydlet sama. 

O NÁS A JAK POMÁHÁME

Hana

Příběh paní Jindřišky: 

POCIT JISTOTY A BEZPEČÍ 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU 

Paní Jindřiška (84 let) pochází z Prahy. 
Nyní žije již několik let v domě s pečo-
vatelskou službou v Nových Zákupech.  
Po nastěhování však paní Jindřiška zjis-
tila, že přes víkend v domě s pečovatel-
skou službou nejsou zaměstnanci, a tedy 
zde není nikdo, kdo by jí mohl okamžitě 
pomoci, pokud by se jí cokoliv přihodilo. 
„Mám často závratě, a tak jsem si řek-
la, že potřebuji něco šikovného na ruku. 
Mobil po bytě nepřenáším. Našla jsem si 
Anděla Strážného a nosím ho na ruce. 
Krabičce tak říkám, protože mne zodpo-
vědně hlídá.” 

Jindřiška
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TÍSŇOVÁ PÉČE POMÁHÁ SENIORŮM, LIDEM PROPUŠTĚNÝM 
Z NEMOCNICE DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ, OSOBÁM 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DLOUHODOBĚ NEMOCNÝM 
NEBO LIDEM, KTERÝM HROZÍ RIZIKO ČASTÝCH PÁDŮ.

PRINCIP SLUŽBY

0 Monitorovací zařízení má klient stále u sebe, ať je doma či venku.  
Nosit ho lze na krku či na ruce.

0 Při zhoršení zdravotního stavu je ze zařízení snadným stiskem  
SOS tlačítka vyslán signál na dispečink Anděla Strážného.

 0 Následně na zařízení neprodleně volá zaměstnanec dispečinku  
a zjišťuje, v jakém stavu/v jaké situaci se volající nachází.

0 Na základě zjištěných skutečností dispečer volá na pomoc  
integrovaný záchranný systém či jednu z kontaktních osob.

0 Klientovi se v krátké době dostává potřebné pomoci.

JAK FUNGUJE TÍSŇOVÁ PÉČE  
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JAK FUNGUJE TÍSŇOVÁ PÉČE  

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

První kontakt probíhá nejčastěji po telefonu nebo prostřednictvím e-mailové komu-
nikace. Zájemci se mohou obracet na bezplatnou telefonní linku nebo přímo na kon-
krétního sociálního pracovníka pro danou oblast, který klienta po dohodě osobně 
navštíví,  představí službu tísňové péče Anděla Strážného a dle schopností klienta 
doporučí vhodné monitorovací zařízení. Tísňová péče je našim klientům poskytová-
na za úhradu. Klientům rovněž poskytujeme 30 denní adaptační období, kdy službu  
využívají zdarma.

DRUHY MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

TIPEC
monitorovací zařízení vyvinuté naší organizací v ČR 
s unikátními funkcemi / naše vlajková loď

• červené SOS tlačítko
• automatická detekce pádu (unikátní funkce)
• detekce nízké aktivity / nepohybu
• GPS lokalizace
• stálá telefonní dostupnost pro rodinu
• zajišťuje jistotu a bezpečí doma i venku
• nabíjí se jako mobilní telefon
• GEOFENCING - zónové monitorování určení prostoru, kde se může klient pohybovat
• široká škála možností nastavení podle individuálních potřeb

HODINKY 
• SOS tlačítko
• GPS lokalizace
• stálá telefonní dostupnost pro rodinu
• zajišťuje jistotu a bezpečí doma i venku
• nabíjí se jako mobilní telefon
• pro aktivní klienty s dobrou jemnou motorikou

NOVO – TÍSŇOVÝ TELEFON 
• 2x SOS tlačítko (na zařízení a na náramku)
• vodotěsný a lehký náramek k celodennímu nošení
• detekce nízké aktivity / nepohybu
• stálá telefonní dostupnost pro rodinu
• zajišťuje jistotu a bezpečí doma
• zařízení je připojeno trvale v el. síti, má záložní zdroj energie
• baterie v náramku vydrží 4 roky
• pro seniory vyššího věku se zhoršenou pohyblivostí a motorikou, kteří zapomínají



10

JAK FUNGUJE DISPEČINK ANDĚLA STRÁŽNÉHO

0 Zprostředkovává pomoc v rámci celé České republiky

0 Je v provozu nonstop včetně víkendů a státních svátků

0 Zajišťuje každodenní kontakt s klienty

0 Má kompletní a aktuální informace o klientovi

0 Úzce spolupracuje se sociálním oddělením naší organizace

0 Sleduje funkčnost monitorovacích zařízení po technické stránce  
a dává podněty pro servis

0 Personál dispečinku je pravidelně odborně školen a připravován  
na různé krizové situace

0 Povídavá linka
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V ROCE 2021 ŘEŠILI 
ZAMĚSTNANCI DISPEČINKU 

CELKEM 107 378 
KRIZOVÝCH 

A DALŠÍCH SITUACÍ

Krizových situací, které ohrožovaly zdraví nebo přímo život klienta, bylo v konečném 
počtu 12 830. Všichni zaměstnanci dispečinku jsou k řešení těchto situací proško-
leni a konstantně se v tomto směru vzdělávají. Při řešení krizových situací postupují 
primárně podle plánu neodkladné pomoci, který s klientem sestavují sociální pracov-
níci v rámci osobního setkání. Současně pracovníci dispečinku situaci i vyhodnocují  
a zprostředkování rychlé pomoci každé situaci přizpůsobují.

JAK FUNGUJE DISPEČINK ANDĚLA STRÁŽNÉHO

Příběh pana Jaroslava: 

AUTOMATICKÁ 
DETEKCE PÁDU

Pan Jaroslav (75 let) žije celý život v Ras-
penavě. V sedmi letech prodělal dětskou 
obrnu. Díky své houževnatosti začal cho-
dit o hůlce až 20 km vzdálenosti. Jeho 
handicap se zhoršil po pádu z invalidní-
ho vozíku, kdy si zlomil nohu. V současné 
době je převážně upoután na invalidní 
vozík, je schopen ujít pouze krátké vzdá-
lenosti o berlích, i když jeho prsty jsou 
trvale zkroucené. 

„Anděla-krabičku mám kvůli pádům.  
Doporučila mi ji dcera, která pracuje 
jako pečovatelka v domě s pečovatel-
skou službou. Jsem vděčný děvčatům  
z Anděla Strážného, když mi podjel vozík, 
upadl jsem, zlomil si nos a bylo potřeba 
mi ošetřit a zašít tržnou ránu, sehnaly mi 
odvoz do zdravotního zařízení ve Frýdlan-
tu v Čechách.”

Jaroslav
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JAK FUNGUJE DISPEČINK ANDĚLA STRÁŽNÉHO

Krizovým situacím se však snažíme 
předcházet, a proto velkou část práce 
na dispečinku věnujeme prevenci. V roce 
2021 jsme těchto preventivních úkonů 
vykonali celkem 94 548. Snažíme se, 
aby byli naši klienti v dobré fyzické i psy-
chické kondici, proto je velmi důležité, 

aby ve správný čas užívali léky, chodili  
na preventivní lékařské prohlídky, dodr-
žovali pitný režim a chodili na procház-
ky, což jim mobilní monitorovací zaříze-
ní umožňuje. Pracovníci dispečinku jim 
to skrze zařízení mohou i připomínat.  
Současně se uživatelé naší tísňové péče 

díky zařízení necítí tak osamoceně,  
dostávají se do častějšího kontaktu se 
společenským prostředím a bez obav  
z pádu a s pocitem bezpečí se stýkají se 
svými přáteli a rodinou. Tato skutečnost 
má následně vliv i na jejich psychické 
zdraví.

K větší interakci s blízkými a ke spojení s vnějším světem slouží uživatelům naší tísňo-
vé péče i Povídavá linka, která mimo jiné zahrnuje i plánované hovory mezi zaměst-
nanci dispečinku a klienty, které jsou zaměřené na jejich potřeby a zájmy. 
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JAK FUNGUJE DISPEČINK ANDĚLA STRÁŽNÉHO

POVÍDAVÁ 
LINKA 

DÍKY OMEZENÍM, KTERÁ V ROCE 
2021 POKRAČOVALA SPOLU 

S PANDEMIÍ, SE CÍTILO MNOHO 
NAŠICH KLIENTŮ VELMI 

OSAMĚLE. V TUTO DOBU 
NÁM TAK VZROSTL POČET 
KLIENTŮ, KTEŘÍ VYUŽÍVALI 

POVÍDAVOU LINKU 
O VÍCE JAK 60%.

0 přispívá ke kvalitnímu a důstojnému životu bez pocitu osamění, obav a strachu

0 je ZDARMA (v rámci hlavní služby Tísňové péče) a pro její využívání je potřeba 
jedno z našich monitorovacích zařízení vybavených SOS tlačítkem

0 zlepšuje klientům verbální schopnosti

0 je pro seniory velkým přínosem, posouvá jednotlivé klienty v jejich dovednostech

0 je často i zdrojem zábavy, mírní úzkostné stavy z onemocnění a osamění

0 pravidelný sociální kontakt upevňuje a dodává klientům pocit jistoty a bezpečí  
v běžném životě a má vliv na dobrý psychický stav

0 využívají ji osamělí senioři, ale i ti, kteří žijí obklopeni svou rodinou. Mnoho  
z nich nechce svou rodinu zatěžovat svými obavami a trápením, ale potřebují je 
s někým sdílet

0 naši vyškolení pracovníci v sociálních službách jim věnují pozornost, kterou  
potřebují

0 klienti se s nimi dělí o své pocity, obavy, radosti, stesky i strachy nebo si jen tak 
popovídají

0 témata hovorů bývají různá a řídí se přáním a zájmem klienta

0 řada klientů velmi ráda využívá také různé kvízy a procvičování paměti
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Honza

JAK FUNGUJE DISPEČINK ANDĚLA STRÁŽNÉHO

Příběh pana Honzy: 

PODPORUJEME SAMOSTATNOST 
A PŘÍZNIVÝ PSYCHICKÝ STAV

Vydejte se s námi na návštěvu do Šlukno-
va, kde bydlí Honza (27 let) se svojí ma-
minkou. Honza má zdravotní znevýhod-
nění a velmi si tísňovou péči pochvaluje. 
Naše služba pomáhá především Hon-
zově mamince tím, že ji dopřává klid ve 
chvílích, kdy nejsou s Honzou spolu a ona 
ví, že na něj dohlíží Anděl Strážný. Hon-
za je velmi společenský a vůbec by nás 
nenapadlo, že dříve cítil ostych mluvit  
s cizími lidmi, který překonal díky naší  
Povídavé lince a řekl nám: “Dříve, než jsem 
měl krabičku od Anděla, tak jsem se moc 
bál cizích lidí a mluvit s nimi. Od doby, co 
využívám Povídavou linku, a jak jsme se 
díky tomu přestal stydět a mluvit  s cizími 
lidmi, tak jsem dokonce začal i pracovat 
v chráněné dílně tady u nás ve Šluknově. 
Dělám tam věci ze dřeva a potkal jsem 
tam spoustu zajímavých lidí. To víte, tam 
je hodně lidí s různými osudy, oni neměli 
v životě takové štěstí jako já.” Jsme moc 
rádi, že pomáháme i lidem jako je Hon-
za. Poděkování patří především všem na 
dispečinku a Povídavé lince, ale i našim 
sociálním pracovníkům za jejich vlídný 
přístup. Velmi si zakládáme na vztazích  
s našimi klienty a jejich rodinami a je 
moc příjemné slyšet podobné reakce  
a vidět, že se tento přístup ukazuje jako 
přínosný nejen pro samotné klienty, ale  
i jejich blízké”. 

Vztah, vzájemná důvěra a individuální 
přístup je v sociální práci velmi důležitý  
a ačkoliv jsme distanční služba, klademe 
velký důraz na pravidelná osobní setká-
ní, která zajišťují především terénní so-
ciální pracovníci, ale i terénní pracovníci  
v sociálních službách na 5 pobočkách po 
celé republice. 

Přestože je naše služba poskytována  
převážně skrze monitorovací zařízení, 
osobní kontakt, vlídné slovo a lidský do-
tek nedokáží žádné technologie nahra-

dit. Z tohoto důvodu jsou pro naši službu 
kolegové v terénu nepostradatelní.

Sociální pracovníci službu zájemcům 
představují, uzavírají s nimi smlouvu, 
pečují o ně v měsíčním bezplatném 
adaptačním období a upravují nasta-
vení služby pro každého uživatele tak, 
aby služba splnila jeho potřeby a oče-
kávání. 

Naši sociální pracovníci oplývají vyso-
kou mírou empatie, ale především to 

jsou erudovaní odborníci. Každý pra-
covník má svůj region pečlivě zma-
povaný, a tak může klientům pomoci  
s vyhledáváním návazných sociálních 
služeb (např. s pečovatelskou službu), 
kontaktů na služby určené pro širo-
kou veřejnost (např. senior/ZTP taxi),  
s podáním žádosti o příspěvek na péči,  
ale i s řešením nepříznivé situace, kdy 
klient nemá dostatek financí na úhra-
du za službu (např. zajištění finanční 
podpory díky nadacím a nadačním  
fondům).
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V naší práci se stále zlepšujeme, sleduje-
me moderní trendy a snažíme se posou-
vat dále. Mezi základy úspěchu bezespo-
ru patří komunikace, a proto navazujeme 
a udržujeme dlouhodobé vztahy mezi lid-
mi s cílem vybudovat spolehlivou síť kon-
taktů postavenou na základech důvěry  
a spolehlivosti naší organizace. Spolupra-
cujeme s ostatními terénními sociálními 
službami, sociálními odbory krajů, měst 
a obcí, MPSV ČR a mnoha dalšími. Také 
jsme navázali spolupráci s koordinátory 
projektu MPSV ČR - Implementace stár-
nutí na krajskou úroveň a pravidelně se 
účastníme jejich kulatých stolů. 

Díky rozvolnění vládních nařízení se naše 
organizace v roce 2021 mohla pomalu 
vrátit k normálnímu režimu. Začali jsme 
se znovu pravidelně účastnit setkání pra-
covních skupin komunitních plánů měst 
a obcí. 

Zpětná vazba: spolupráce s ostatními 
pečovatelskými službami:

“Pečovatelská služba Kamenický Šenov, 
jako služba terénní, poskytuje své úkony 
převážně uživatelům, u kterých je potřeba 
celodenní dopomoci a toto v rámci služby 
zajistit kompletně nelze. V oblasti sociál-
ních služeb je vždy potřeba návaznost po-
skytovatelů, aby byla zajištěna komplexní 
péče o uživatele. V ČR a v našem území, 
kde jsou služby poskytovány, se nabídka 
organizací poskytujících asistenci rozrost-
la a vzhledem k součinnosti, s např. kra-
jem či celkově komunitním plánováním, 
je péče velmi dobře cílena a poskytnuta 
adekvátní dopomoc. Jsme velice rádi, že 
můžeme takto cíleně spolupracovat s tís-
ňovou péčí Anděl Strážný. Pečovatelská 
služba poskytuje péči převážně v bytech 
zvláštního určení (DPS), které mají svá 
specifika a obyvatelé jistou formu asis-

tence vždy potřebují. Obyvatelé jsou pře-
vážně senioři, kteří jakožto cílová skupina 
mají své dané potřeby a asistence při 
denních úkonech, zajištění bezpečnosti 
během celého dne a jakákoliv forma ko-
munikace jsou naprostou prioritou.

Služba tísňové péče zajišťuje tyto potřeby 
i v případě, kdy nemůže dopomoci služba, 
rodina či blízcí, např. v nočních hodinách. 
Zařízení tísňové péče jsou cenným partne-
rem při krizových událostech a skvěle do-
plňují poskytovanou péči. Schopnost roze-
znat pád uživatele a kontaktovat dopomoc 
či v krizové situaci zajistit komunikaci se 
záchrannými složkami, a tím zajistit mož-
nost se věnovat pouze záchraně života, je 
pro naše pracovníky neocenitelná.”

Adam Sviták, Dis.
vedoucí pečovatelské služby 

Kamenický Šenov

SPOLUPRACUJEME 
S DALŠÍMI SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A INSTITUCEMI
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Anděl Strážný působí v rámci celé České 
republiky, a tak je pro nás velmi důležitá 
znalost jednotlivých regionů a také spo-
lupráce s dalšími poskytovateli sociál-
ních služeb, kteří pomáhají stejné cílové 
skupině jako my. Spolupráce s dalšími 
organizacemi v regionech je pro nás dů-
ležitá proto, abychom dokázali vhodně 
zprostředkovat kontakty na další návaz-
né služby pro naše klienty a mohli jim 
pomoci v jejich aktuální sociální situaci. 
Z těchto důvodů jsme ve velké řadě obcí 
členy pracovních skupin, které se podílí 
na komunitním plánování. 

Ke konci roku 2021 jsme byli členy 33 
pracovních skupin v obcích v rámci celé 
České republiky nebo městských částí 
města Prahy. K nárůstu našeho členství  
v pracovních skupinách došlo i díky zvý-
šení našeho personálního zastoupení  
v dalších regionech (např. Brno, Pardubice). 

Aktivními členy pracovních skupin jsou 
naši sociální pracovníci, kteří jsou schop-
ni nejlépe zhodnotit situaci v oblasti po-
skytování naší služby v daném regionu. 
Zároveň jednají i se zájemci o službu,  
a proto jsou schopni vhodně shrnout  

i aktuální zájem a potřebu v daném  
regionu. 

Na základě účastí v rámci komunitních 
plánování máme možnost se podílet i na 
dalších aktivitách (např. i díky našemu 
členství v pracovní skupině na Praze 10, 
jsme se v loňském roce zúčastnili veletr-
hu sociálních služeb a navázali spoluprá-
ci s organizací Amelie). Tyto akce nám 
otevírají možnosti osvětové činnosti o tís-
ňové péči a rozšiřují všeobecné povědomí 
o tomto typu služby mezi naší cílovou sku-
pinu, která je tvořena převážně seniory.  

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI
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Tísňová péče je stále relativně mladá 
služba a ačkoli Anděl Strážný působí v so-
ciálních službách již 10 let, tak je nutné 
neustále pracovat na informování široké 
veřejnosti. Vzhledem k aktuálnímu tren-
du stárnutí populace bude tento problém 
stále více vstupovat do popředí a bude 

mu věnována velká pozornost. Zvyšující 
se počet seniorů ve společnosti zasáhne 
mnoho oblastí a ovlivní fungování celého 
státu. Podle Českého statistického úřadu 
vzroste v následujících 10 letech v České 
republice počet obyvatel ve věku 65 let 
a více o 210 000 osob. Každý rok tedy 

přibyde 23 000 seniorů. Česká republi-
ka na tento demografický problém není 
připravena - alternativním řešením tedy 
může být právě tísňová péče ve spoluprá-
ci s dalšími sociálními službami. 

SOUČÁSTÍ NAŠÍ PRÁCE JE OSVĚTOVÁ ČINNOST

Jednou ze stěžejních aktivit PR oddělení 
a z části i sociálního oddělení je osvětová 
činnost. Pravidelně naši službu prezentu-
jeme na sociálních odborech krajů, měst 
a obcí, v ostatních sociálních službách, 
v klubech seniorů, nemocnicích, na ko-
munitních plánování, kulatých stolech  

a mnohých dalších. Poskytujeme roz-
hovory médiím, zpracováváme články  
a prezentujeme organizaci v tisku i na 
sociálních sítích, účastníme se veletrhů, 
dní otevřených dveří, metodických se-
tkání a konferencí, které se zabývají pro-
blematikou stárnutí. Tak jako rok 2020, 

tak i rok 2021 se do značné míry nesl 
ve znamení boje s pandemií koronaviru, 
a možnosti prezentování naší práce byly 
značně omezené. I přesto se nám i v tom-
to roce podařilo informovat širokou veřej-
nost o naší práci a tísňové péči celkem 
na 1049 místech.
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Srdcem naší organizace jsou nejen naši klienti a zaměstnanci, ale i dárci a podpo-
rovatelé, kteří nám umožňují růst. Abychom mohli pomáhat stále většímu množství 
lidí a byla zachována kvalita poskytovaných služeb, potřebujeme i my někdy pomoc. 
Díky dárcům můžeme financovat nejen monitorovací zařízení, ale i osvětovou činnost 
a propagaci tísňové péče a zpřístupňovat naši službu všem, kteří ji potřebují. Děje se 
tak díky nadacím, firmám, dotacím krajů, měst a obcí, ale i individuálním dárcům. 
Velice si veškeré podpory vážíme a děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Především 
díky Vám můžeme pomáhat lidem po celé České republice žít ve svých domovech  
s pocitem jistoty a bezpečí.

KDO POMÁHÁ NÁM
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Jednou z nejdůležitějších institucí, která nás podporuje, je Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí České republiky, které nás, kromě provozní dotace, v roce 2021 rovněž 
podpořilo investiční dotací na rozvoj a obnovu materiálně technické základny (moder-
nizace stávajícího pultu tísňové péče  a nákup 300 ks monitorovacích zařízení).

Jako velmi přínosnou a potřebnou vnímáme spolupráci s veřejnou správou v regio-
nech po celé ČR. Díky dotacím od krajů, měst a obcí na provoz organizace a nákup 
monitorovacích zařízení tísňové péče můžeme naši službu poskytovat v odpovídající 
kvalitě. Služba je tak seniorům a lidem s postižením v regionech dostupná a daří se ji 
poskytovat operativně tak, jak roste poptávka. 

STÁTNÍ SPRÁVA 
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Velkou roli v pomoci naší organizaci v roce 2021 hrály i nadace, nadační fondy a jejich 
vypsaná grantová řízení, na která jsme reagovali a která umožnila naší organizaci 
vzkvétat i v tomto roce.

Získali jsme mnoho finančních darů na nákup monitorovacích zařízení tísňové péče, 
která jsme následně našim klientům poskytli formou zápůjčky zdarma. Dostali jsme 
tak službu tísňové péče i k lidem, kteří si ji z finančních důvodů nemohou dovolit. 
Dochází tedy nejen k poskytování tísňové péče, ale i k jejímu zpřístupňování stále 
většímu množství lidí.

Nejvýznamnějším dárcem, co se nadací týká, se v roce 2021 stal ŠKODA AUTO nadač-
ní fond, který naši organizaci podpořil finančním darem ve výši 166 350 Kč. Díky této 
finanční pomoci jsme zakoupili 27 kusů monitorovacích zařízení tísňové péče TIPEC 
a mohli je poskytnout našim klientům formou zápůjčky. Tedy lze říci, že 27 babiček, 
dědečků či osob se zdravotním handicapem mohlo díky tomuto daru zůstat žít doma. 
A jenom lidé, kterých se to týká, vědí, jak velký je to dar a jaký přesah to do jejich 
životů má. 

NADACE A NADAČNÍ FONDY
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Velice si vážíme i firemních dárců a jejich podpory. Přestože mají firmy svých výda-
jů mnoho, našli i v roce 2021 ve svých budgetech finance, které mohly darovat na 
podporu a pomoc organizacím jako je právě Anděl Strážný. I přes události týkající se 
pandemie, která nás bohužel provázela i rokem 2021 a byla znesnadněním práce nás 
všech, nám mnoho firem poskytlo pomoc finanční i materiální. Je nutné také přihléd-
nout k tomu, že v roce 2021 jsme nově obsadili pozici fundraiserky, avšak až v měsíci 
srpnu. Přesto se nám v této oblasti podařilo naplnit cíle na tento rok stanovené. 

FIREMNÍ DÁRCI 
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Díky veřejné sbírce a podpoře od indi-
viduálních dárců se nám v roce 2021 
podařilo získat krásných 52 795 Kč. Pro-
střednictvím veřejné sbírky společně při-
spíváme k tomu, aby naši milovaní mohli 
žít ve svých domovech s pocitem jistoty  
a bezpečí, s pocitem že nikdy nejsou 
sami a v případě potřeby jim vždy bude 
poskytnuta potřebná pomoc. Každého 
daru si velice vážíme a děkujeme všem 
dárcům, že pomáhají nejen nám, ale  
i s námi. Společně tak pomáháme li-
dem zachovat důstojnost, vracíme jim 
soběstačnost a mnohdy i radost ze života. 

Rádi bychom Vám představili naši pravi-
delnou dárkyni, paní Radku a její důvody, 
proč se rozhodla nás podporovat.

“Anděl Strážný – PROČ? PRO ne-
skutečně citlivý přístup k senio-
rům. Dodnes si kladu otázku, jak 
je možné, že relativně mladý tým 
lidí si dokáže v dnešní uspěchané  
a nepřehledné době uvědomit, že STÁŘÍ 
je v covid období vlastně nejen poslá-
ním, ale hlavně výhrou. I já bych chtěla 
mít to štěstí zestárnou a pod citlivým 
vedením Anděla Strážného se necítit 
osamělá, budit se s jistotou, že někde 
na centrále je skvělá parta lidí, kterým 
nejsem lhostejná. Pár korun každého  
z nás je maličkostí, ale jak víme,  
spousty maličkostí dělají velké věci  
a v tomto případě je velkou věcí skvělý 
nápad, který si zaslouží velkou pokoru 
a uznání.”

PŘIDAT SE K NÁM A PŘISPĚT MŮŽETE 
I VY, A TO JAKÝMKOLIV FINANČNÍM 
DAREM NA NÁŠ SBÍRKOVÝ ÚČET  
19-4959994349/0800 
NEBO PROSTŘEDNICTVÍM QR PLATBY. 

DĚKUJEME 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A VEŘEJNÁ SBÍRKA

Q
R

 P
la

tb
a
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Stranou pomoci nezůstala stát ani média 
ať už se jednalo o zvuková média (rádia), 
tištěná média (magazíny, zpravodaje, de-
níky) či obrazová média (televize). V roce 

2021 se nám dařilo šířit osvětu o tísňo-
vé péči mezi lidi po celé České republice 
více než kdy dříve. Setkat jste se s námi 
mohli například v pořadu České televize -  

Dobré ráno, ve zprávách Jihočeské tele-
vize, v Českém rozhlase, v Mladé frontě 
dnes či v celorepublikovém magazínu 
Senior. 

MÉDIA

...TAKÉ DĚKUJEME MNOHA DALŠÍM 
MĚSTSKÝM ZPRAVODAJŮM
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Mezi naše partnery, podporovatele a spolupracující projekty však patří i ti, které nám 
pomáhají naši práci dělat lépe díky jejich radám, grafickým úpravám či díky spojení 
jejich a naší práce. Jedná se například o projekt Ježíškova vnoučata, organizaci Kruh, 
Český červený kříž či Burzu filantropie a mnohé další. Také jsme členy různých aso-
ciací, které nám pomáhají v dalším rozvoji, např. AVPO, APSS, Asociace společenské 
odpovědnosti a Aliance pro telemedicínu.  

DALŠÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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Leden
 0 Účastníme se projektu Deníku Blesk - Blesk srdce pro Vás a v rámci tohoto  

projektu nám v průběhu měsíce vyšlo 5 článků. Tato osvěta nám přinesla řadu 
nových klientů. 

0 Startujeme tvorbu nových webových stránek.

0 Úzce spolupracujeme s Českou spořitelnou a. s. v rámci sociálního bankovnic-
tví, díky kterému máme zajištěné předfinancování naší organizace na I.Q - II.Q. 
než je nám poskytnutá dotace od MPSV.

0 Rozesíláme první vydání Andělských novin.

0 Obsazujeme pracovní pozici terénní sociální pracovnice v České Lípě  
a nově vzniklou pozici terénního pracovníka v sociálních službách v Třinci  
a v České Lípě.

SHRNUTÍ ROKU 2021
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Únor
 0 Startujeme vývoj nové generace 

monitorovacího zařízení TIPEC.

0 Zavádíme nový systém rozvoje  
a vzdělávání zaměstnanců. 

0 Získáváme věcný dar od Nadace 
Preciosa, jedná se o skleněné  
komponenty, které využíváme na 
výrobu dárků – skleněných andělů, 
kterými následně obdarováváme 
naše klienty, při příležitosti oslav 
různých jubileí.

Březen
 0 Účastníme se pořadu Dobré ráno  

v České televizi a poprvé tak šíříme 
osvětu o tísňové péči Anděla  
Strážného prostřednictvím  
televizních obrazovek. 

0 Obsazujeme pozici vedoucí odděle-
ní komunikace. 

SHRNUTÍ ROKU 2021

Duben
 0 Zahajujeme spolupráci s Českou 

spořitelnou na projektu Abeceda 
vzdělávání pro seniory.

0 Účastníme se vysílání pro Český 
rozhlas Dvojka.

0 Obsazujeme pracovní pozici terénní 
sociální pracovnice na pobočce  
v Českých Budějovicích. 
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Květen
 0 Slavíme desáté výročí poskytování 

tísňové péče Andělem Strážným.

0 Přecházíme do prostředí Google 
Workspace, které nám výrazně 
usnadňuje spolupráci mezi všemi 
pobočkami.

0 Startujeme spolupráci  
s koordinátory projektu  
Implementace strárnutí - Senioři  
v krajích, který je pod záštitou 
MPSV. 

Červen
 0 Zřizujeme novou kancelář  

v Českých Budějovicích. 

0 Obsazujeme pozici projektové  
manažerky pro Jižní Čechy, Vysočinu 
a Plzeňský kraj.

0 Obsazujeme pozici metodičky  
tísňové péče.

0 Díky spolupráci s MONETA Leasing, 
s.r.o. pořizujeme do našeho vozové-
ho parku další 4 nové automobily.

0 Spouštíme nový web.  

0 Zhodnocujeme první pololetí.

SHRNUTÍ ROKU 2021

Červenec
 0 Účastníme se Burzy filantropie  

v Pardubicích.

0 Obsazujeme pracovní pozici terénní 
sociální pracovník v Praze.

0 Natáčíme videospot s RTM+,  
ve kterém účinkuje naše klientka 
Václava se svojí vnučkou Pavlou. 
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Srpen
 0 Obsazujeme pozici fundraisera  

a projektové manažerky pro Prahu, 
Střední Čechy, Pardubický  
a Královehradecký kraj.

0 Obsazujeme pozici terénní sociální 
pracovnice pro Jihomoravský kraj  
a Zlínsko.

0 Jsme součástí vysílání zpravodajství 
Jihočeské televize.

Září
 0 Účastníme se VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Havířově, Praze 10 a Dnu  

prevence zdraví v Dačicích.

0 Na konci září stěhujeme naši pražskou kancelář do větších prostor, naši kolego-
vé díky tomu získávají více prostoru pro svou práci a návštěvám v rámci jednání 
či prezentací je k dispozici větší komfort.

0 Účastníme se školení od NROS  
Profesionalizace neziskovek. 

0 Pořádáme náš historicky  
první Team-building v Doksech  
u Máchova jezera.

SHRNUTÍ ROKU 2021

Říjen
 0 1. 10. slavíme  

Mezinárodní den Seniorů. 

0 Den otevřených dveří  
na všech pobočkách. 

0 Spouštíme intranet  
pro zaměstnance.

0 Účastníme se  VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Karviné a Praze 2.

0 Zapojujeme se do akce Říjen pro neziskovky. 

0 Zahajujeme spolupráci s Městskou správou sociálních služeb v Mostě. 
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Listopad
 0 Slavíme celosvětový den dárcovství 

#GivingTuesday.

0 Znovu se zapojujeme do projektu 
Ježíškova vnoučata.

0 Podáváme žádost o podporu  
v rámci dotací MMR a EU  
na nákup 5 hybridních automobilů.

0 Účastníme se  Dnů zdraví  
v Pardubicích a Festivalu svobody  
a jeho Koncertu pro budoucnost  
na Václavském náměstí. 

Prosinec
 0 Naše nejstarší klientka, paní Hana, 

z Jablonce nad Nisou slaví 6. 12. 
neuvěřitelných 101 let. 

 0 Opět spolupracujeme s Českou 
spořitelnou v rámci projektu Strom 
splněných přání na pobočce  
v České Lípě a nově také v Žatci.

 0 Obsazujeme pozici terénní sociální 
pracovnice v Pardubicích. 

 0 Zařazujeme se do komunitního  
plánování v Pardubicích a na Praze 
12, kde se stáváme dominantní 
tísňovou službou, která poskytuje 
pomoc a péči místním obyvatelům.

SHRNUTÍ ROKU 2021
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Neustále pracujeme na tom, aby se naše organizace posouvala dál a byla blíže našim 
klientům, jejich rodinám i široké veřejnosti. Proto se snažíme využívat všech možností, 
které se k tomu nabízejí. Ani v roce 2022 tomu nebude jinak a my již nyní pracujeme 
na dalším rozšíření organizace. Počet našich klientů se neustále zvyšuje a my se na 
to snažíme reagovat. Postupně tedy dochází k celorepublikovému pokrytí a snížení 
dojezdové vzdálenosti k našim klientům a zároveň k optimalizaci počtu klientů na jed-
noho sociálního pracovníka. V příštím roce máme v plánu otevřít další pobočky naší 
organizace, tentokrát v Brně a Pardubicích. Dále také budeme pokračovat v navazo-
vání spolupráce s dalšími terénními službami, se kterými máme stejný cíl - zachování 
kvality života klienta v domácím prostředí. Společně jsme schopni zajistit klientům 
komplexní celodenní péči v domácím prostředí a již nyní se nám tato spolupráce velmi 
osvědčila: 

„Tísňová služba Anděl Strážný, z.ú. je velmi potřebná a účelná pomoc především pro 
seniory a další osoby, které se již nezvládnou plně postarat sami o sebe a chtějí 
nadále zůstat „bezpečně“ ve své domácnosti, tj. pokud doma upadnou nebo budou 
potřebovat přivolat jakoukoliv jinou pomoc, této pomoci se jim dostane rychle a pře-
devším včas. Klienti naší pečovatelské služby Anděla Strážného hodně využívají. My 
jako sociální služba, jsme se spoluprací s Andělem Strážným velice spokojeni. Často 
je nápomocný i našim pečovatelkám, např. když se nemohou dozvonit na nějakého 
klienta, kontaktují právě Anděla Strážného, který sám klientovi zavolá na monitorova-
cí zařízení, zdali je v pořádku a případně jej upozorní, že za dveřmi čeká pečovatelka. 
Jsme za tuto spolupráci velmi rádi, protože i nám usnadňuje naši práci. Děkujeme 
všem pracovníkům Anděla Strážného!“
 

Mgr., Bc. Markéta Křivská
vedoucí Pečovatelské služby Sociálních služeb města Česká Lípa, p.o. 

V následujících letech bychom se také rádi zapojili do soutěže Neziskovka roku, získali 
Značku spolehlivosti od AVPO a následně se zúčastnili soutěže Zlatý Banán. Nově 
bychom v následujících letech rádi začali prezentovat nejen na sociálních odborech 
krajů, měst a obcí a v lékařských či sociálních zařízeních, ale chtěli bychom svou 
pozornost zaměřit i na úřady práce (kde se poskytuje příspěvek na péči, o který si lze 
na naše zařízení tísňové péče zažádat). Co se vizí do budoucna dále týká, chystáme 
i změny personální. Budeme rozšiřovat dispečink Anděla Strážného. Také bychom se 
chtěli rozvíjet v oblasti fundraisingu, zlepšit již tak nově vytvořené webové stránky  
a zabývat se inovací našeho monitorovacího zařízení TIPEC.  

Zájem o službu tísňové péče ze strany seniorů a jejich rodin se každým rokem zvyšuje. 
Ani rok 2021 nebyl výjimkou, přestože se v jeho první polovině vzhledem k epide-
mii Covid 19 konalo mnohem méně veřejných akcí, společných setkání a prezentací, 
než je tomu zvykem. Věříme však, že se situace v novém roce/následujících letech 
změní a bude opět více příležitostí k osobním setkáním nejen s našimi potenciálními  
klienty a jejich rodinami, ale i s dalšími sociálními službami, kde vzájemná spolupráce 
povede ke zkvalitnění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím 
prostředí.

VIZE DO BUDOUCNA 
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KONTAKTY

ANDĚL STRÁŽNÝ, Z.Ú.
IČ: 02771527
IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY: 8384795
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: KVJGIZD
TELEFON: 800 603 030
E-MAIL: POPTAVKA@ANDELSTRAZNY.EU

WWW.ANDELSTRAZNY.EU

POBOČKY
PRAHA: FÜGNEROVO NÁM. 1808/3, 120 00 PRAHA 2  
sídlo organizace

ČESKÁ LÍPA: 5.KVĚTNA 797, 470 01 ČESKÁ LÍPA 
sídlo dispečinku

LITOMĚŘICE: KOSMONAUTŮ 2021/16, 412 01 LITOMĚŘICE

ČESKÉ BUDĚJOVICE: JERONÝMOVA 1750/21, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

TŘINEC: SMETANOVA 523, 739 61 TŘINEC



VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2 0 2 1

PŘIZNÁNÍ K DPPO
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Rozvedení v cné nápln ástek, vykázaných ve formulá i DPPO 
Firma: 

Sídlo:

I O:

Ze dne: 

Andel Strazny, z.u.ˇ ´ ˇ ´ ´

Fugnerovo namestí 1808 PRAHA 2¨ ´ ˇ

02771527

20.5.2022

Rozpis hodnoty na radku 140 :ˇ ´
Príspevek na krytí ucetních odpisu z poskytnutych dotací a daru.ˇ ˇ ´ ˇ ˚ ´ ˚
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2 0 2 1

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2021



 

  Anděl Strážný, z. ú. , se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 
Praha 2, IČO: 027 71 527 

 

Příloha v účetní závěrce roku 2021 
(podle §29 a vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 
Účetní jednotka uvádí tyto následující údaje: 
  
1 a) Základní údaje: 
Druh organizace: nestátní nezisková organizace sloužící domácnostem – zapsaný ústav 
Název:  Anděl Strážný, z.ú. 
Sídlo:  Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2 
Právní forma:  zapsaný ústav 
Datum vzniku: 13. 3. 2014 
 
Statutární orgán:  
Ředitel:  Martina Hebelková  
Správní rada:  předseda – Veronika Jetenská do 31. 1. 2021 
                                               - JUDr. Hana Mesthene od 1. 2. 2021   
  člen – Marta Hebelková od 31. 1. 2021  
  člen – Radek Jonáš od 1. 7. 2021 
                           člen – Jan Kopecký do 30. 6. 2021  
                           člen – JUDr. Hana Mesthene do 31. 1. 2021   
 
Posláním ústavu je: Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.   
 
Popis hlavní činnosti: 

Ústav poskytuje na základě smluv o poskytování služeb tísňové péče Anděl Strážný 
uzavřených s konkrétními klienty, a v souladu s právním řádem České republiky sociální 
služby. Účelem Ústavu je poskytování sociálních služeb, jejichž cílem je zejména umožnit 
seniorům důstojný život v jejich přirozeném prostředí jejich domovů. Sociálními službami 
poskytovanými Ústavem jsou zejména: Tísňová péče. Dále ústav spolupracuje s nadacemi, 
podnikateli, společnostmi, aktivně vyhledává finanční zdroje pro služby poskytované 
seniorům. 

Popis hospodářské činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 
živnostenského zákona, konkrétně Vývoj a prodej zařízení pro tísňovou péči, zajištění 
výjezdů, pohotovosti a klíčová služba pro klienty 
  
b) Údaje o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu 
vkladů do příslušného rejstříku:  
- zakladatelem je Martina Hebelková, dat. nar. 11. ledna 1974, Mikovcova 203, 471 52 
Sloup v Čechách, výše vkladu 0,- Kč  
 
c) účetní období – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  
  



 

d) 1. oceňování majetku a závazků v pořizovací hodnotě 
     2. stanovení úprav hodnot majetku – odpisy – rovnoměrné 
                                                                     - opravné položky – netvoří 
3. přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu – účetní jednotka nemá 
4. stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků – účetní jednotka nemá 
  
e) použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou zejména – 
účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět 
 
f) výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem – účetní jednotka nemá nebo není povinna uvádět 
  
g) názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem 
s neomezeným ručením – účetní jednotka nemá 
  
h) jednotlivé položky dlouhodobého majetku:  
- vývoj zařízení tísňové péče (zkouška ve státní zkušebně) 
- Citroen Saxo AHS 3716 
- Škoda Octavia 5L8 8013  
- multifunkční zařízení Xerox  
- telefonní ústředna Dinstar SIP  
- SW - pečovatelská služba „Zajíc“ 
- nový pult tísňové péče: 

   -    programy pro komunikační servery    PULT 4 
- licence monitorovacího software          PULT 5 
- SQL standard + device                            PULT 6  
- Generátor                                                 PULT 1 
- Klimatizace                                                PULT 2 
- Server JABLONET PRO HP + příslušenství  PULT 3 
- Notebook HP Probook 4 ks                     PULT 7 
- Digitální telefonní ústředna                    PULT 8 
- TIPEC – zařízení tísňové péče 115 ks    PULT 9 

Projekt PULT 2:  
- PULT 10 – Notebooky 4 ks, pevné PC 3 ks, monitory 6 ks (022 222) 
- PULT 11 – Telefonní sady 
- PULT 12 -  Klimatizace 
- PULT 13 – Hodinky i 365 - monitorovací zařízení 170 ks 
- PULT 14 – TIPEC – monitorovací zařízení 170 ks 
                    
SU AU Název účtu Počáteční 

stav 
Obrat MD Obrat D Konečný 

stav 
013 099 Software – DNM 16.602,00 0,00 0,00 16.602,00 
013 111 Software – projekt 

PULT 
621.780,00 0,00 0,00 621.780,00 

014 105 Ocenitelná práva – 
vývoj zařízení TP 

411.400,00 0,00 0,00 411.400,00 



 

022 100 Hmot.mov.věci a  
jejich soubory 

18.150,00 0,00 0,00 18.150,00 

022 111 Hmot.mov.věci – 
projekt PULT 

2.282.931,00 158.764,00 0,00 2.441.695,00 

022 200 Hmot.mov.věci – 
automobily 

914.690,00 0,00 0,00 914.690,00 

022 499 Hmot.mov.věci – 
odepisované do 40 
tis. 

12.225,84 0,00 0,00 12.225,84 

022 222 Hmotné movité 
věci- 
Projekt PULT 2 

0,00 1.645.998,19 0,00 1.645.998,19 

073 099 Oprávky 
k softwaru – 
drobný 

16.602,00 0,00 0,00 16.602,00 

073 111 Oprávky 
k softwaru – 
projekt PULT 

466.350,00 0,00 155.430,00 621.780,00 

079 105 Oprávky 
k ostatnímu dl. 
nehm. maj. – vývoj 
zařízení TP 

194.273,00 0,00 68.567,00 262.840,00 

082 099 Oprávky 
k hmot.mov.věcem 
do 40. tis.  

28.350,00 0,00 2.025,84 30.375,84 

082 111 Oprávky 
k hmot.mov.věcem 
– projekt PULT 

1.952.492,00 0,00 161.838,00 2.114.330,00 

082 200 Oprávky 
k hmot.mov.věcem 
– automobily 

122.145,00 0,00 198.137,00 320.282,00 

082 222 
 

Oprávky 
k hmotným 
movitým věcem 
Projekt PULT 2 

0,00 0,00 328.189,00 328.189,00 

 
i) odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky 72.600,- Kč  
ii) odměna auditora za audit čerpání provozní dotace MPSV 60.500,- Kč 
iii) odměna za daňové poradenství 39.930,00 Kč 

  
j) název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 
osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl – účetní jednotka nemá 
  
k) přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a 
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s 
uvedením částek, datem vzniku a splatnosti – účetní jednotka nemá 



 

  
l) počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li 
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění; obdobně se postupuje u podílů, 
vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv 
 s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají – účetní jednotka nemá 
  
m) částky dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba 
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, 
krytých zárukou danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky – 
účetní jednotka nemá 
  
n) celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze – účetní 
jednotka nemá 
  
o) výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně 
z příjmů je uveden ve výkazu zisku a ztráty 
p) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího 
státní statistickou službu a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění podle 
kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a 
ztráty u položek „A. III. 10. Mzdové náklady“ až „A. III. 14. Ostatní sociální náklady“, údaje 
o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo 
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

30 21 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2021 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2020 

1 2 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2021 v tis. Kč 2020 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

17683 1215 8909 883 

  
q) výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 
listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů 
ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů – 907.885,-- Kč  



 

 
r) účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v 
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy 
nebo jiné smluvní vztahy: 
 
Martina Hebelková – od 1. 4. 2019 ředitel ústavu, zároveň jednatel firmy HENIG – security 
servis, s. r. o.  
 
s) výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q) s 
uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, o dluzích 
přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů – účetní jednotka nemá 
  
t) způsob zjištění základu daně z příjmů – zapsaný ústav je účetní jednotkou se širokým 
základem daně, byla použita daňová úleva ve smyslu § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů 
v platném znění, tak, jako v předcházejících zdaňovacích obdobích  
 
u) ke každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení 
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní 
jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a 
ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o 
významných položkách, které jsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo 
kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně 
vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb, a popis 
zajištění úvěrů, přijaté dotace na provoz – tj. tabulka pod bodem v) nebo na pořízení 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu 
územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich 
zdrojů  
  
v) přehled o přijatých darech a dárcích, dotacích a poskytovatelích:  
 

Poskytovatel Částka 

A) Liberecký kraj (provoz) 81 000 

B) MPSV (provoz) 18 321 011 

C) Město Třinec (provoz) 25 000 

D) Město Karviná (provoz) 9 000 

E) MPSV  (mimořádné odměny) 724 072  

F) Město Jablonec nad Nisou (provoz) 156 000 

G) Městská část Praha 10 (provoz) 35 000 

H) Městská část Praha 4  (provoz)  20 000 

I)  MPSV mimořádné náklady COVID 188 430 

J)  Město Liberec (provoz) 40 396 



 

K) Jihočeský kraj  (provoz) 100 000 

L) Město Česká Lípa (provoz) 158 266 

M) Město Nový Bor (provoz) 50 000 

N) Moravskoslezský kraj  (provoz) 266 000 

O) Městská část Praha 5 15 000 

P)Město Nový Bor (provoz) 5 000 

Q) ÚP ČR -SÚPM  162 000 

R) ÚP ČR – zaměstnávání OZP (provoz) 2 309 547 

S)Město Česká Lípa (provoz) 14 434 

T) Moravskoslezský kraj (provoz) 134 900 

 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

MPSV –  investiční  
dotace  

1 353 571 Modernizace pultu TP a nákup zařízení 
TP, účet č. 346004     

 
 

Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2021 přijaty dary od nadací a 

 dalších právnických osob.  

 
Poskytovatel Částka Komentář 

A) Forum dárců 55 122 Peněžní dar – na zařízení tísňové péče  

B) ALZA 31 410 Dar na provozní náklady/zařízení TP 

C) Nadační Fond 
VÍTKOVICE STEEL 

145 000 Dar na nákup zařízení TP 

D) NROS Škoda 29 000 Nadační příspěvek na nákup zařízení 
TIPEC 

E) DONIO 24 299 Dar na zařízení TP 

F) MONETA  72 500 Dar na nákup zařízení TP 

G) Elektrárny 
OPATOVICE 

15 000 Dar na nákup zařízení TP 

H) HARCROSS 15 000 Dar na nákup zařízení TP 

I) TESCO NROS 2021 16 000 Dar na provozní náklady, propagace 



 

J)NADACE PRECIOSA 20 000 Dar zařízení TP 

K) NF ŚKODA AUTO  166 350 Dar na zařízení TP 

L)PRO.MED.CS  65 000 Dar na zařízení TP + provozní 
náklady 

M) Nadace VIA  28 200 Dar na zařízení TP 

N) Fyzické osoby 296 476,78 Dar na provozní náklady 

O) Právnické osoby  258 990 Dar na provozní náklady /zařízení TP  

P) NF Josefa Nováka 10 000 Dar na nákup zařízení TP 

Q) NF SČVK 36 250 Dar na nákup zařízení TP 

R)NF Sberbank 36 250 Dar na nákup zařízení TP 

S) Nadační fond LASVIT 14500 Dar na nákup zařízení TP 

  
 
Dlouhodobé bankovní úvěry na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku: 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

Česká spořitelna a. s.   298 608 Úvěr č. 0436840449 na 
spolufinancování nového pultu tísňové 
péče 

Česká Spořitelna a.s. 382 254 Úvěr č. 633432129 

 
Krátkodobé bankovní úvěry se splatností do 1 roku na pořízení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku:  
 
Poskytovatel Částka Komentář 

Česká spořitelna a. s.  99 552 Úvěr na spolufinancování nového pultu tísňové 
péče – splátky splatné v průběhu roku 2022 

Česká spořitelna a.s. 68 937 Splátky úvěru č. 0633432129 v průběhu roku 
2022 

 
 
w) přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením 
účelu a výši vybraných částek  
 
Veřejná sbírka konaná dle osvědčení oznámení Hlavního města Prahy ze dne 22. 8. 2019 
č. j. MHMP 1698390/2019 a Sp. Zn.: S-MHMP 1525040/2019. Sbírka je povolena na dobu 



 

neurčitou na celém území České republiky. Sbírka je zřízena za účelem získání peněžitých 
příspěvků na pomoc seniorům, zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům, domům 
s pečovatelskou službou a dalším sociálním a zdravotním zařízením, a to formou zajištění 
služby tísňové péče a aktivizační linky, dále na pořádání veřejných kulturních, 
sportovních a jiných akcí s charitativním účelem a na úhradu nezbytných nákladů 
vyplývajících ze zabezpečení poskytovaných forem pomoci, tj. na úhradu telefonních 
poplatků a IT služeb v rámci správy pultu tísňové péče. Příjmy v roce 2021 dosáhly výše 
59.089,51 Kč. 
 
x) způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: 
 
Výsledek hospodaření za rok 2020 byl ponechán v účetní jednotce a zaúčtována na účet 
932 – Nerozdělený zisk minulých let. 

y) individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční 
pořizovací ceně převýšily její významnost – účetní jednotka nemá. 
  
(2) Účetní jednotka nemá.  
(3) Účetní jednotka nemá.  
(4) Účetní jednotka nemá. 
  
(5) Účetní jednotka nerozhodla o dalších informacích podle zvláštních právních předpisů. 
  
V Praze dne 20. 5. 2022 
 
                      Martina Hebelková                 

          ředitel ústavu  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2 0 2 1

ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2021
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Andel Strazny, z.u. ˇ ´ ˇ ´ ´

Fugnerovo namestí 1808¨ ´ ˇ
Praha

0 2 7 7 1 5 2 7 12000

1 497 2 388

1 049 1 049

0 0

638 638

411 411

0 0

0 0

0 0

0 0

3 228 5 033

0 0

0 0

0 0

3 228 5 033

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2 0 2 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2021

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Andel Strazny, z.u. ˇ ´ ˇ ´ ´

Fugnerovo namestí 1808¨ ´ ˇ
0 2 7 7 1 5 2 7 Praha

12000

6 229 37 6 266

2 267 2 267

7 7

70 70

35 35

3 3

3 847 37 3 884

0 0

0 0

0 0

0 0

18 911 18 911

14 294 14 294

4 605 4 605

0 0

12 12

0 0

29 29

29 29

268 268

0 0

0 0

38 38

0 0

0 0

9 9

221 221
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

02771527

914 914

914 914

0 0

0 0

0 0

0 0
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0 0

0 0
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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