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Výroční zpráva 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 

2019 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve smyslu zákona 

108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 

věcí.  

 

V Bruntále 2020 
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Obecně prospěšná společnost Bruntálská dílna Polárka o.p.s. zapsaná v rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle O, 

vložka 317 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako 

poskytovatel služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny identifikátor 

3032399. 

Předkládá v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., ve smyslu zásad zákona číslo 

108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 

věcí: 

 

Výroční zprávu za rok 2019 

 

Obsah: 

 Usnesení správní rady a dozorčí rady, 

 zpráva o hospodaření 2019, 

 základní informace o Sociálně terapeutické dílně Polárka, 

 listina dárců a sponzorů. 

 

Výroční zpráva předložena ředitelkou společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. paní 

Ing. Marcelou Kovářovou. 

Výroční zpráva schválena správní radou Bruntálské dílny Polárka o.p.s. ve složení: 

Jaroslava Hüblová, předsedkyně správní rady, 

Martina Hromadová, členka správní rady, 

Zdeňka Hynková, členka správní rady. 

 

Kontakty Bruntálská dílna Polárka o.p.s.  

 

Telefon: 554725255, www polarkabruntal.cz, Bankovní spojení: 249109781/0300 

 
Ing. Marcela Kovářová  
Mobil: 721780099,  spmpbruntal@iol.cz 
 

Jaroslava Hüblová,  

Mobil: 777341079, jarhu@seznam.cz 

 

mailto:spmpbruntal@iol.cz
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Výroční zpráva bude uložena ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě 

v oddíle O vložce 317. 

 

 

Zápis ze zasedání správní rady společnosti Bruntálská dílna Polárka 

o.p.s. dne 11. 5. 2020 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Správní rada jmenovaná zakladateli Bruntálské dílny Polárka o.p.s. v zakládací 

smlouvě ze dne 3. 10. 2011 se sešla v souladu se zákonem 248/1995 Sb. na svém 

zasedání, aby projednala a schválila Výroční zprávu společnosti za rok 2019, 

předloženou ředitelkou společnosti Ing. Marcelou Kovářovou. Správní rada se 

seznámila s činností a hospodařením společnosti. 

Správní rada přijala následující usnesení: 

1. Správní rada schválila bez výhrad Výroční zprávu za rok 2019. 

     V Bruntále, dne 11. 5. 2020 

                                                                                                                           

 

Jaroslava Hüblová, předsedkyně správní rady 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s.       

 

Na vědomí: Ing. Marcela Kovářová, ředitelka o.p.s. 

                                                     

 

 

 

 

 

 



 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s., 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2 

4/7 

 

 

Zápis ze  zasedání dozorčí rady společnosti Bruntálská dílna Polárka 

o.p.s. dne 11. 5. 2020 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Dozorčí rada jmenovaná zakladatelem Bruntálské dílny Polárka o.p.s.  na zasedání 

dozorčí rady ze dne 5. 4. 2019 na základě zakládací smlouvy, se sešla v souladu se 

zákonem č. 248/1995 Sb. na svém zasedání, aby přezkoumala a schválila Výroční 

zprávu za rok 2019 předloženou ředitelkou společnosti Ing. Marcelou Kovářovou.  

Dozorčí rada přijala následující usnesení. 

1. Dozorčí rada ve složení:  

Helena Zvarová, předsedkyně, 

Mgr. Jana Kaufová, členka, 

Mgr. Gabriela Gorbová, členka. 

Přezkoumala a schválila bez výhrad Výroční zprávu společnosti 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2019 a doporučila správní radě její 

schválení. 

 

V Bruntále, 11. 5. 2020   

 

Helena Zvarová, předsedkyně dozorčí rady  

Mgr. Jana Kaufová, členka dozorčí rady 

Mgr. Gabriela Gorbová, členka dozorčí rady 
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Zpráva o hospodaření za rok 2019 

Příjmy za rok 2019 činily   2 550 821,05 Kč 

Výdaje za rok 2019 činily celkem 2 385 795,27 Kč 

Výsledek hospodaření za rok celkem   165 025,78 Kč 

 

Příjmy organizace celkem za 2019    2 552 811,05 Kč 

 

Tržby za vlastní výrobky     

 

27 891,00 

 

Kč 

Tržby za služby 

Tržby za terapie 

2 100,00 

                  17 040,00 

Kč 

Kč 

Úroky banka 247,05 Kč 

Ostatní příjmy                       6203,00 Kč 

Sponzorské příspěvky 387 000,00 Kč 

Finanční příspěvky Město Bruntál 136 000,00 Kč 

Dotace MPSV prostřednictvím MSK 1 974 340,00    Kč 

   

   

   

Výdaje organizace celkem za 2019     2 385 795,27  Kč 

 

Spotřebované nákupy     161 092,69 Kč 

Služby 173 917,80 Kč 

Osobní náklady 2 050 784,78 Kč 
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K 31. 12. 2019 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního majetku 

společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

Sestavila k 31. 12. 2019 Ing. Marcela Kovářová      

                

Patnáctý pracovní rok v Sociálně terapeutické dílně Polárka 

V Polárce uplynul patnáctý rok bohaté a kvalitní práce. Trénování pracovních návyků 

a dovedností probíhalo v jednotlivých dílnách, dílně výtvarné, keramické, tkalcovské 

a stolařské. Záběr je velmi široký. Je to proto, že naši uživatelé, kterých je v dílnách 

denně až 26, jsou již nároční a náš pracovní tým se snaží plnit jejich přání. V dílnách 

jsme letos vyrobili mnoho pěkných výrobků, na kterých si naši uživatelé natrénovali 

pracovní dovednosti, osvojili si některé prvky sebeobsluhy, hygieny a úklidu 

pracoviště. V rámci služby sociálně terapeutické dílny nabízíme našim uživatelům 

fakultativní činnosti, tedy nepovinné aktivity poskytované za úhradu, které podporují 

celkový rozvoj osobnosti. V roce 2019 jsme našim uživatelům mohli v rámci opatření 

nabídnout muzikoterapii, hru na africké bubny djembe, canisterapii, jógu, trivium a 

nově zumbu a dramaterapii. Celkově tyto fakultativní činnosti navštěvovalo 25 

uživatelů. Muzikoterapie pomáhá uvolnit uživatele, zklidnit jej a přivést na jiné 

myšlenky, připravit jej na další činnost. Canisterapie je podpůrnou aktivizační 

metodou s využitím psa, která má pozitivní vliv na psychickou, duševní i fyzickou 

stránku člověka. Jóga má blahodárné účinky na naše zdraví, regeneraci organismu a 

celkové zlepšení kvality života uživatelů, má pozitivní vliv nejenom na míru stresu a 

psychické pohody, ale pomáhá i v mnohých oblastech fyzického zdraví. V triviu 

uživatelé procvičují čtení, psaní, počítání, aby si uchovali tyto dovednosti, které 

získali během základní školní docházky. Zumba prospívá zdraví uživatelů a celkové 

kondici, zlepšuje koordinaci pohybů a zlepšuje náladu. Dramaterapie pomáhá 

uživatelům poznávat sami sebe, získávat kontrolu nad svými emocemi, zlepšovat své 

komunikační dovednosti, představivost i koncentraci, posilovat sebedůvěru a lépe se 

socializovat. Pro jednotlivá postižení jsou tyto fakultativní služby velmi vhodné. 

Naplnění našich aktivit přináší zkvalitnění každodenního života uživatele. Proměňují 

celkovou atmosféru v zařízení a mají pozitivní dopad i na personál. 

Uživatelé nacvičili mnoho pěkných vystoupení, kterých bylo v tomto roce opět celá 

řada. Uživatelé vystoupili na Velikonočním jarmarku na zámku v Bruntále, Dnech 

Města Bruntálu, Veletrhu sociálních služeb, v Mezině na Posvícení, na Koncertě 

v Buřince, Mikuláši v SPMP pobočný spolek Bruntál a na Vánočním jarmarku na 

zámku v Bruntále.  
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Výrobky z dílen jsme prodávali na velikonočních a vánočních trzích v Bruntále, 

Mezině, Horním Benešově, na Dni města v Břidličné, vánočním trhu v Břidličné, v O2 

v Ostravě, na Dnech Města Bruntálu a Veletrhu sociálních služeb.  

Uživatelé Polárky se zúčastnili různých sportovních závodů v rámci SPMP ČR 

pobočný spolek Bruntál a SPMP ČR Moravskoslezského kraje a to, kuželky a bowling 

v Ostravě, Krajské závody v bowlingu družstev v Bruntále, závody v pétanque 

v Bruntále, lehkoatletické závody v Bruntále, pétanque v Rýmařově, závody v 

kuželkách v Bruntále a fotbálek v Rýmařově.  

Uživatelé i jejich opatrovníci a rodiče hodnotí službu sociálně terapeutické dílny 

Polárka velmi pozitivně. Uživatelům se v Polárce moc líbí. S pracovními terapiemi, 

jejich výběrem i náplní jsou rovněž spokojeni. Totéž platí se spokojeností s terapeuty. 

Polárka tedy bude nadále pracovat na tom, aby uživatelé zůstali spokojení, a bude se 

snažit jim vyjít vstříc do největší možné míry, podle jejich potřeb a zájmů. Pracovní 

terapie rozvíjí jejich pracovní schopnosti a dovednosti, které mohou následně uplatnit 

v chráněných pracovištích. Návštěva terapií a akcí má pozitivní vliv na jejich 

schopnost komunikace ve společnosti a podporuje celkový rozvoj osobnosti. 

Toto vše by, ale, nebylo možné bez denního usilovného hledání finančních prostředků 

u sponzorů, partnerů, nadací, města, kraje, ministerstva. 

Moravskoslezský kraj je v roce 2019 poskytovatelem finanční dotace ve výši 1 974 

340  Kč na sociální službu Sociálně terapeutická dílna Polárka.  

  

Město Bruntál 136 000 Kč.  

 

379 000 Kč nám darovali sponzoři. V roce 2020 jsme zařazení do Krajské sítě 

sociálních služeb. Financování bude formou vyrovnávací platby. Takže znovu budeme 

potřebovat a oslovovat sponzory, jako každý rok. 

Proto si velice vážíme našich dárců, kteří nás letos sponzorovali a umožnili nám tak 

překlenout období, než jsme obdrželi dotace.  

Dále rovněž děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám neustále pomáhají. 
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Listina dárců, partnerů a sponzorů 2019 

 
Moravskoslezský kraj, 

 
Město Bruntál,   

 

 
  

EXPOL TRADE, s.r.o., 
 
VaK Bruntál a.s., 
 
Nadace ČEZ, 

 
 
Edwards Lifesciences, 

 
 
Valérie Zvarová, 
Vladimíra Adamovská, 
Jana Schmutzová, 
Ing. Jiří Zlámal, 
Bc. Jiří Petruňo, 

Obec Zátor, 
Město Břidličná, 
Město Horní Benešov, 
Obec Mezina, 
Obec Razová, 
 
A další. 

  
 
 
Děkujeme Vám za Váš zájem o pomoc lidem s mentálním postižením, 
velmi si toho vážíme. 
 
 
 
Výroční zprávu schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada společnosti 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

 


