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Vážení čtenáři výroční zprávy Bonanzy Vendolí z.ú., 
uživatelé našich služeb, donátoři, příznivci našich činností, 
přátelé, začínáte číst výroční zprávu, ve které Vás chceme 
informovat o všech proběhlých událostech, ke kterým 

v Bonanze došlo v roce 2021. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

Vážení čtenáři Výroční zprávy Bonanzx Vendolí, z. ú., 
uživatelé našich služeb, donátoři, príznivci našich 

čin no stí, přátelé, 

ráda Vás zvu k četbě Výroční zprávy, ve které se 
dočtete o všech událostech, ke kterým v Bonanze 

došlo v roce 2021. 

Základní činnosti Bonanzy se v r. 2021 nijak výrazně neměnily, stále máme 
registrovány dvě sociální služby, a to nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS). 
Rok 2021 byl, podobně jako předchozí rok, pro obě služby rokem 
nestandardním, protože do našich činností a aktivit zasáhly další vlny 
pandemie covid-19. 

V Bonanze Vendolí, z. ú. v mnoha činnostech a aktivitách využíváme metodu 
hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Při rozvoji této metody, 
vytyáření metodických postupů i převádění do praxe úzce spolupracujeme 
s Ceskou hiporehabilitační společností. V r. 2021 se nám podařilo dosáhnout 

statusu Středisko doporučené hiporehabilitace. 

Cílem Bonanzy Vendolí, z. ú. od jejího vzniku je neprovozovat sociální služby 
izolovaně, ale být součástí systému sociálních služeb v regionu. Proto také 
v r. 2021 Bonanza úzce spolupracovala s OSPO Dy, školami, dalšími sociálními 

službami, SVP Alfa a dalšími organizacemi a institucemi na poli práce s dětmi 
a jejich rodinami. 

Naši činnost můžeme dělat a rozvíjet jen díky různým projektům a získaným 
finančním prostředkům od donátorů a dárcu, kteří vidí smysl v naší práci. 
Všem, kteří na dobrou věc přispěli, děkuji. 

Na závěr si dovolím ocenit všechny zaměstnance Bonanzy Vendolí, z. ú., kteří 
svojí poctivou prací a s plným nasazením naplňují její poslání. Chci také vyjádřit 
naději, že se nám bude dařit i nadále naplňovat potřeby našich klientů 
a současně zvládat stále rostoucí administrativní a finanční zátěž organizace. 

Chci také poděkovat Vám všem, kteří jste byli našimi partnery, všem, kteří nás 
různými způsoby podporujete, nezištně nám pomáháte a dodáváte nám sílu. 

Věřím, že pro Vás bude čtení následujících řádek příjem ně stráveným časem 
a že ve výroční zprávě najdete všechny důležité informace o činnostech 

Bonanzy Vendolí, z. ú. v r. 2021. 

-2-



I 

I 
I' 
ll 
ol 
I 

Vl.jSVětl iVkl.j: 

Bonanza VendoU, z. ú. je neziskovéJ orqdnizace, 
jejrž činnost d posléJnf jsou zaměřen4 na pomoc 
sociťllně znevljhodněnljm nebo rizikovljm dětem 
a jejich rodinťlm. Motivací d posilovdním 
kompetencí vedeme rodinu k samostatnosti 
a zpCJsobu životd, kterlj je ve společnosti vnímťln 

jako běžnlj. 
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I 

NK- nlzkoprdhovq klub 
NZDM - nlzk.oprdhov6 Zdřlzenr pro děti o ml6dež 
HPSP- Hiporehdbilite~ce v peddqoqické d soci61nl prdxi 
rHS- resk6 hiporehdbilitd~nl spole~nost 

Zójemce - osobe~. kteró jednó s posk.4tovotelem o 
možnosti posk4tov6nl službl.j. ted4 osobd před 
[příplldnQm] podpisem smlouvLJ o čerpóní 
sociólnr službl.J. 

VSD- vqcvik soci61nfch dovednosti 
AKT- Ak.tivizllce rodin nll Svitllvsku 
MA- Mentorsk.ó dsistence 
SAS- soci61ně dktivizd~ni službd 
PAPRD - preventivnl o e~k.tivize~čnl proqrom pro rodim.j s 
dětmi 

Uživdtel ~ osobo, kteró ~erpó sociólnl službu nd 
zélklodě uzdvřeného smluvnlho vztohu. 
Klient - souhrnné ozndčenl pro obě k.oteqorie 
-> zójemce d uživdtel. 



O NAŠICH SLUŽBÁCH 

Zoloženf Bononz4 Vendolf. z. ú. proběhlo v roce 2001 pod p~vodnf pr~vnr 
formou Mobčonské sdruženrft. př i čemž jej I činnost bl.Jio zohójeno o rok 
pozd~ji. Impulsem k zohójenr činnost i b4lo popt~vkčl město Svitovl.J, jehož 
zóměrem b4l o nej ft orqen i zocL kteró b4 posk4tovol o soci ól nf služb4 v 
oblosti prim~rnf o sekund~rnf prevence. V roce 201ó se Boncmze~. v soulodu s 
novljmi ustonovenlmi občanského zókonlku. trensformovalo no próvnf formu 
.. ze~psonlj úslč!VH. 

V součosnosti Bončlnzo reqistruje dvo druh4 soci~lnfch služeb: 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlaidež (NZDM) 
• NZDM Prevence s Bononzou 

• NZDM NK Dlro Svitov4 
Sociailně aktivizačnr služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

• Sonoce rodin4 

• Mentorskó asistence 

• Vqcvik sociólnfch dovednosti 

• Preventivnf a aktivizc::~čnl proqrom pro rodin4 s dětmi 

Sociólnf služb4 SAS Cl NZDM se mnohd4 doplňuji dfk4 Vl.JUŽivdnf metod4 
Hiporehobilitc::~ce v pedc::~qoqické o sociólnf prc::~xi [dóle jen HPSP]. Tc::~to metodo 
v činnostech o oktivitdch sociólnfch služeb SAS o NZDM v(fznomně zv4šuje 
jejich efektivitu o je v České republice unikótnf. 

Zókonné soci ólnf služb4 doplňuje Bononza i fc::~kultotivnfmi činnostmi v 
rómci jčlrnlch o letnfch přfměstsk(fch tdbor~. pobl.Jtov(fch t~borO o rOzn(fch 
okcf zoměřenqch no podporu rozvoje uživotel~. podporu trodic či 
komunitnfho životo. 



Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

~- NZDM Prevence s Bonanzou 

Posldnfm NZDM Prevence s Bončlnzou je poskLJtovčlt podporu čl pomoc d~tem 
čl mlódeži, které se ocitiLJ v nepřfznivé sociólnf situčlci čl usilovčlt o jejich 
sociólnf zočleněnf. VLJtvóřfme podmfnkLJ podporujfcf jejich schopnosti o 
motivčlci podflet se nčl řešeni svqch problémO čl podporujeme rozvoj jejich 
osobnosti prostřednictvfm metodLJ hiporehčlbilitčlce v pedčlqoqické čl socidlnf 
prčlxi. 

Při činnostech čl člktivitdch se Zčlměřujeme nčl individudlnf potřebLJ dětf, 
motivujeme o podporujeme je v pozitivnfm přfstupu k životu, ke zvlódónf 
zdtěžovqch situčlcf čl ke smLJsluplnému trdvenf volného ččlsu. K činnostem 
čl člktivitdm VLJUŽfvdme vesnického prostředf čl přfrodLJ. 

-~ Nfzkoprahový klub Dfra 

Poslónf NZDM Nfzkoprčlhovq klub Dfrčl je v zóklčldu stejné jčlko u NZDM 
Prevence s Bononzou, protože jde o stejnq druh sociólnf službLJ. Lišf se 
pouze v metoddch socidlnr frdce. které jsou Zčlměřené nčl odlišnou cflovou 
skupinu (městskq tLJp NZDM čl individudlnf potřebLJ dětf. 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Posldním socidlní služb4 SAS pro rodin4 s dětmi Drž se na uzdě je 
poskljtovdnr pomoci a podpor4 rodindm s ohrožem~mi dětmi zejména v 
jejich přirozeném prostředl. Motivacr a posilovdnrm kompetencr vedeme 
rodinu k samostatnosti a zpOsobu života. kter(j je ve společnosti vnímdn 
jako běžn (j. 

~ Sanace rodiny 

Terénnr služba přrmo v mrstě bLjdliště rodin4 je určena pro rodin4 s dětmi 
do 18 let věku. které se ocitl4 v problematické situaci a neumr ji samlj řešit. 
Socidlní pracovnice motivací. podporou a posilovóním kompetencí vedou 
rodinu k samostatnosti a zvlódónr zdtěžov(jch situaci. 

-~- Mentorská asistence 

Proqrt~m mentorsk6 t~sistence j~ zt~měřen nťl rozvoj soci61nfch ťl edukt~čnfch 
dovedností menteeho I ž6kťl ZS). d to dík4 budov6ní vztťlhu s mentorem 
[studentem SŠ] Zd podpor4 soci 61nf prdcovnice Boné1nz4. Přfmo při mentorinqu 
problhťljr motivt~čnf rozhovor4. během nichž je do proqrt~mu zt~pojov6n i rodič 
ž6kd. Snélžlme se též o propojeni s učiteli ž6kťl. protože pouze spolupr6ce mezi 
rodičem. školou ťl soci61nl službou mťlže efektivně podpořit dltě při zvl6d6nl jeho 
školní neúspěšnosti. Jedn6 se o ambulantní službu. 

~Výcvik sociálních dovedností 

Tento desetit(Jdennf proqrťlm t~mbult~ntnf form4 je určen4 ohrožen(Jm dětem ve 
věku 8 - 15 let s projev4 predelikventního chov6ní z rodin. které se nach6zejí v 
nepřfznivé soci61nl situaci. Formou z6žitkové pedoqoqik4 o metod4 HPSP vedou 
soci61ní prťlcovnice děti k rozvoji o upevnění jejich soci61ních dovedností. No 
proqrom navozuje terénnl službo Sélnoce rodin4 d ombulontnl službd Posilujlcf 
v(Jcvik soci61nfch dovednosti. 

~ Preventivní aktivizační program pro rodiny s dětmi 
Proqrt~m se prostřednictvrm vlkendov(Jch pob4tťl s v4užitlm specifick(Jch metod 
pr6ce zaměřuje nťl v4hled6v6ní d defi nov6ní potřeb rod i n4 a no její podporu d 
motivaci k přijeti změn. které směřuji k obnoveni ndrušen(Jch rodinn(Jch funkci o 
k hled6nl zdrojťl podporujlclch stabilitu rodin4. Ambulantnf prožitkov4 proqram v 
prostředí statku cílí nťl děti i rodiče. kteří získťlné dovednosti mohou v4užít při 
v(Jchově děti a řešeni situaci. jež v rodině nast6vajl. 
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NÁŠ TÝM V ROCE 2021 

~ Správní rada 

I •••••••••••• ••••••• •••••••• 

PhDr. Erich StOndl 
předseda správní rady 

~ VedeníBonanzy 

Vladimír Buchta 
člen správní rady 

••••••••••••• • ••••••••• 

Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 
zakladatelka, jednatelka a ředitelka 

sociální pracovnice 

~ Ostatní pracovníci 

Kateřina Burešová 
koordinátorka služeb 

···~ 

Eva Mencová 
členka správní rady 

·····+ 

•••••••••••• •••••• ••••••• ..... ·~ 
Ing. Michaela Kašparová 
projektová manažerka 

Dagmar Novotná 
administrativní 

pracovnice a účetní 

~ Techničtí pracovníci 

••••••••••••• 

~~'"!'~~ ''~t;.1 
.. ; ·'.\· . ~ ..... -. ~.~ .· 

I ~\\,~ 
' . -

I . • .. 

~- ~ . . 

Luboš Buchta 
technický pracovník 

••••••• 

Jiří Buchta 
technický pracovník 

Bc. Kateřina štolová 
administrativní 

pracovnice a účetní 
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~ Pracovníci přímé péče 

••• •••••• 

Bc. Denisa Severová, DiS. 
sociální pracovnice 

Barbora Honová, DiS. 
sociální pracovnice 

Bc. Kateřina štoudková, DiS. 
sociální pracovnice 

, ....................... . 

• • 

• 

Bc. et Bc. Anežka Matyášová 
sociální pracovnice 

• ••• •••• 

Zdeňka Šislerová, DiS. 
pracovnice v sociálních 

službách 

Mgr. Zdenka Karafiátová 
sociální pracovnice 

Ing. Michaela Kašparová 
pracovnice v sociálních 

službách 

Bc. Andrea Diblíková 
sociální pracovnice 

•• 

Petra Marková 
pracovnice v sociálních 

službách 

• •• 

Alena Omastová 
pracovnice v sociálních 

službách 

•• • •• 

Kateřina Burešová 
pracovník v 

sociálních službách 
pod dohledem 

Lucie Geršlová, DiS. 
sociální pracovnice 

Věra Maloňová 

pracovnice v sociálních 
službách 

Monika Burdová, DiS. 
pracovnice v sociálních 

službách 

Štěpán Vaněčka 
pracovník v sociálních 

službách 

Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 
sociální pracovnice 

PaedDr. et Mgr. Auerová Jaroslava -lektor, supervizor 
Mgr. et Bc. Buchta Jan - IT a administrativní práce 
Mgr. et Bc. Buchtová Lenka -projektový manažer AKT 
Burešová Kateřina -lektor AKT 
Houdek Emanuel- pomocné práce 
Klohnová Eliška- pomocné práce, asistent VSD 
Bc. Kukaňová Kateřina- lektor VSD 
Mgr. Mičková Šárka - lektor VSD 

Odvárková Dominika - pomocné práce, asistent VSD 
Pletichová Marta -lektor AKT, lektor PAPRD, lektor VSD 
Bc. Severová Denisa,DiS. -lektor AKT 
Serbousek Jakub- pomocné práce 
Schustrová Michaela -lektor VSD 
PhDr. Stundl Erich- supervizor AKT 
Mgr. Šabrňáková Veronika- administrat ivní práce 
Mentoři 

••••••••• 4 



UDÁLOSTI 2021 

Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi 

V prllběhu jdrd d podzimu 2021 se 
uskutečnil4 dvd běh4 tohoto jedinečného 
proqrdmu, dík4 kterému jsme měli možnost 

intenzivně prdcovdt s cei(Jmi rodindmi 
v prostorélch provozovn4 stdtku ve Vendolí. 

Lektoři se Zdměři I i nd podporu d motivdci rodin 
k přijetí změn. které vedou k funkční stdbilitě 

rodin4 jdko celku. 

Hiporehabilitační programy pro ZŠ, MŠ a pedagogické sbory 

Dík4 tomu. že disponujeme koňmi se 
s peci dl i Zdčními zkouškdmi v hi porehdbi litdci 

v peddqoqické d sociéllní prdxi. d ndši 
Zdměstndnci se prllběžn ě odborně vzděl élvdj í. 
mllžeme ndbídnout zélklddním d mdteřsk(Jm 

školélm v okolí dtrdktivní proqrdm4 pro skupink4 
dětí. třídní kolektiv4 či skupin4 peddqoqick(Jch 

prdcovníkll nd míru jejich poždddvkllm. Ke konci 
školního roku jsme hostili školní kolektiv4. pro 
které jsme měli připrdvené proqrdm4 Zdměřené 

převélžně nd stmelení kolektivu po nélvrdtu 
z distdnční v(Juk4. Nd zdčéltku nového školního 

roku jsme ndopdk měli připrdvené zejménd 
dddptdční proqrdm4 pro nově v4tvořené třídní 

kolektiv4. 

Burza filantropie 2021 

S projektem .. Učíme se prdcovdt v dílně" jsme 
se přihlélsili do ddlšího ročníku Burz4 

fildntropie. Nd zélklddě hldsll od donéltorll jsme 
postoupi I i d měl i možno st n élš projekt 

prezentovdt. Dík4 podpoře donéltorll jsme 
dostdl i fi ndn ční prostředk4 d mdteri éll ní 

v4bdvení pro rekonstrukci d v4bdvení díln4. 
kterél poslouží pro rozšíření ndšich dktivit 
d podporu rozvoje ndšich klientll po strélnce 

mdnuéllní zručnosti. 
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Tábory 

Jarní prdzdnin4 se pro nds stal4 s4mbolem 
pořddání příměstskljch táboró pro děti 

navštěvující naše nízkoprahová zařízení. 
1 v roce 2021 b4l pro děti připraven proqram 

v NZDM Prevence s Bonanzou. V průběhu 
letních prázdnin proběhl4 na statku ve Vendolí 
celkem 4 turnus4 pob4tovljch tdboró pro naše 

uživatele i děti z veřejnosti, na kterljch se 
střídala témata .. Asterix a Obelix" 

a ..Z pohádk4 do pohádk4". Během letních 
prdzdnin proběhl4 také 4 příměstské tábor4, 
z toho dva v NZDM NK Díra a další dva opět 

v NZDM Prevence s Bonanzou. 

Hubertova jízda 

Tradiční podzimní v4jfžďka pojatél jako 
Hubertova jízda se konala 28.10.2021 za 

krásného slunečného počasí. Oba lot4. jak 
dětsklj, tak dospěllj, b4l4 složen4 převélžně 
z řad dětí a mládeže docházejících do NZDM 
Prevence s Bonanzou. Rodiče přijeli své děti 
podpořit a účastníci jízd4 i návštěvníci v4užili 

možnosti příjemného setkání. 

Příjezd sv. Martina 

Dětmi dlouho očekávanlj příjezd sv. Martina na 
bílém koni se v roce 2021 poprvé konal přímo 

v prostředí statku. Děti navštěvující NZDM 
Prevence s Bonanzou si za podpor4 pracovnic 

secvičil4 scénku, kterou předvedl4 svljm 
rodičům a zndmljm. Nech4bělo ani tradiční 

podávání svatomartinskljch rohlíčktt 

MOŽNOT NÁS PODPOŘIT 

Nélkup4 přes GlVT.cz 
qivUoqo_ velke.pnq 
Nakupujte na sv(jch oblfben(jch e-shopech přes GlVT.cz. 
Lélst z vaší útrat4 pEljde na naši podporu. 
Nestojí Véls to nic navíc! 

MElžete si stáhnout i rozšíření do prohlížeče, které V6s 
vžd4 upozorní, ve kterém obchodě lze zélroveň přispět 
orqanizaci Bonanza Vendolf. z.ú. 

' / ·, / ·, / 
.... ·"f:l____::~:::: :::~:::=::: :::::== c=:::~~ 
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SPOLUPRÁCE,S ČESKOU HIPOREHABILITAČNÍ 
SPOLECNOSTI 

V upl4nulém roce se rozvljelo spolupr~ce s Českou hiporehobilitočnl společnosti. z.s.:.: 

• Projekt MŠMT- .. v.,užitf konr při neformdlnrm vzděl6v6nr děti d studenta· 

Od r. 2020 problhťl spoluprťlce v třlletém projektu "V4užitl konf při neformťllnfm vzděl~v~nf 
dětf o studentťl". jehož nositelem je Čes k~ hiporehobilitočnf společnost. V roce 2021 se 
Bononzo Vendolf. z.ú. stalo portnerem projektu s finončnfm přfspěvkem o reolizovolo 
oktivit4 dle předem nostoveného hormonoqromu. Cllem projektu je v(Jměno zkušenosti o 
zovťlděnl nov(Jch metod pr~ce při neform~lnlm vzděl~vťlnl dětr o studentťJ zo součosného 
zopojenl koňského portnero. 

• Bon • .mztt VendoU, z.ll. certifikovttnqm hiporehttbilitttčnrm střediskem 

V roce 2021 se naší orqanizaci podařilo získat certifikťlt 
Střediska doporučené hiporehabilitace pro obor 
Hiporehobilitoce v pedaqoqické a soci~lní praxi. Tento status 
uděluje česk~ hiporehabilitačnr společnost střediskům. 
které splňuji stondard4 bezpečnosti provozu. úrovně 
zélzemf o kvolit4 posk4tovon(Jch služeb. Boncmzo Vendolf. 
z.ú. se tok zařadilo mezi jedno z nejv(Jznomnějších o 
nejperspektivnějšfch hiporehobilitočnfch středisek v české 
republice. 

• Post-COVID proqrdm'l 

aSKA. 
HIPOREHABI ITACNT 
SPOLECNOST 

Ve spoluprťlci s Českou hiporehobilitačnf společnosti. z.s. jsme v4tvořili speciťllnr nobfdku 
pro klient4 a uživotele pot(Jkajfclmi se s nť!sledk4 pandemie Covid-19. Proqram4 jsou dělen4 
dle specifick(Jch potřeb děti nebo dospěi(Jch. mohou b(Jt skupinové či individuťllnr. Vrce 
informaci na: https:/ /www.osbonanza.cz/index.php/hi porehabi litace. 
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OSTATNÍ PROJEKTY A ČINNOSTI 

• Vzdělávání 

Nafe vzdělávání 

Nčlši Zčlměstnt:lnci se prčlvidelně vzděl~včljl v rozsčlhu 2"t hodin ročně. člmž se 
Zt:lbezpečuje doplněni čl upevněni dosc:~včldnl kvalifikc:~ce. Kromě z~konem stčlnoveného 
vzděl~v~nl nčlši zc:~městnanci během upl4nulého roku dbsolvovčlli ddlšl školen(, kurz4. 
semin~ře či stdže. ne~ kten:,ch se odborně vzdělóvoli o čerpe~li teoretické i pre~ktické 
zkušenosti z oblosti nov(Jch metod pr~ce. nopř.: 

• Kurz přirozené komunikllce se Zuzkou Prokopovou 
• Sdrlenl zkušenosti v rámci projektu .. V4užitl koni při neformólnlm vzdělóvónl děti 

o studentO" jehož ree3liz~torem je Leská hiporehdbilitť3čnl společnost. z.s. [d~le jen 
ČHS] 

• Metodickó schOzko LHS 

Vzděláváme 

Úzce spolupracujeme s orqčlnizc:~cemi c:1 institucemi nejen z blrzkého okolr. c1le i z celé 
České republik4. Zéljem je zejmént:l o čerpáni znt:llostr c:1 dovednosti v metodě HPSP v 
soci álnlch službách NZDM d SAS d o témd s4stémového propojeni sociéllnlch služeb v 
prc:~xi. Pro jednotlivce i skupin4 z řťld zójemcO o dolšl vzdělóvélnl jsme v roce 2021 
uspořádali nopř. t4to st~že. semináře a workshop4= 

• Stóže pro student4 -spolupráce s Univerzitou Hrc1dec Králové 
• Odborn~ stélž pro SOS dětské vesničk4 
• Vzděl~vcKI seminář pro pěstoun4 

• Vyhodnocení kvality služby 
V upl4nulém roce proběhalo providelná VI.Jhodnocovóni kvolit4 služeb. které je pro nós 
dOiežit(Jm nélstrojem k zlskélvélnl zpětné Vč1Zb4 od našich klientO i zc:~městnancO. Zlskc:~né 
vqstup4 nélm pom~hajl přijlmat přlpčldnél opatřeni vedoucl ke zkvalitněni posk4tovan(Jch 
služeb. 



STATISTIKA 

Vedeni dokumentdce o ndšich klientech je nedrlnou součdstl poskl.jtovdnl ndšich služeb. Odtd 
zlsk.dnó ze stdtistick(Jch v(JstupO nóm pomóhdjl redqovdt nd potřeb4 ndšich k.lientO ndpřlč 
reqionem. 

Ndšl sndhou nddóle zOstóvó ózkó spolupróce s institucemi d přlslušnqmi orqónl.j sociólně próvnl 
ochrdnl.j dětr. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
~····························································~ 
V roce 2021 b4l4 služb4 SAS poskl.jtnutl.j celkem 281 uživdteHlm z 97 rodin. Podobně jdko 
v předchozfch letech mezi uživdteli převdžovdll.j ženLJ, kterqch bL.jlo ó1 %, muži b4li Zdstoupeni 
39%. 

Výkony dle zákonných činností 

1,250 --------. 
1,000 

750 1193 1155 

500 

250 
15 

WA sr ZKSP 

Věková kategorie 

0-121et -> 105 

13-181et -> 55 

19-261et -> 8 

27-641et -> 134 

65 a více -> 3 

Výkony dle činností 

- ___, 

S% 

-
PUPZ 

Podobně joko v minulqch letech b4lo v rómci zókonn(Jch 
činností poskl.jtnuto nejvíce v(JkonO v oblosti 
V(Jchovn(Jch, vzdělélvdcfch d dktivizdčnfch činnosti 
[VVA). dóle potom v rómci Sociólně teropeutickqch 
činnosti [ST], Pomoc při uplotňovónf próv o 
oprélvněnljch zéljmO [PUPZ] rl Zprostředkovónf kontrlktu 
se společenskqm prostředlm [ZKSP]. 

Cílovou skupinou v rómci posk.Ljtovóní sociólně aktivizačních služeb 
pro rodin4 s dětmi [SAS~ O] jsou rodin4 s dětmi do 18 let. jejichž 
v(Jvoj je ohrožen v dOsledku dlouhodobě nepřfznivé sociólnl 
situt:~ce. No rozdrl od nlzkoprohovqch klubeJ v rómci této služb4 
spoluprrlcujeme se všemi věk.ov(Jmi k.clteqoriemi součrlsně rl prélce 
se stóvó komplexnr. Ambulrlntnf vqk.onl.j b4l4 posk.Ljtovóm.J v rómci 
V(Jcvik.u sociólnfch dovednosti [VSD). Posilujfcfho vqcviku 
sociéllnfch dovednosti [POSL Preventivnfho cl clktivizclčnfho 
proqro mu pro rod i n4 s dětmi I PAP~ DI o Mentorské osistence [MA]. 
Terénnl vljk.Onl.j bL.jll.j posk.Ljtovónl.j v rómci Sclnclce rodin [SAN] . 

• Výkony v rámci SASRD 

Pod službu SAS bL.Jio v roce 2021 zařazeno 5 procovnlch 
skupin. Nejvfce vqk.onO bL.jlo posk4tnuto v rómci Mentorinqu 
d Sondce. Podobně jdko v předchozfm roce i rok 2021 
přinesl omezeni při poskl.jtovónl sociólnlch služeb - v době 
k.orrlntén omezeni v providelném osobnfm setkóvónf s 
klientl.j, VL.jŠŠI absence dětr při proqrdmech [VSD, POS], 
nclrušenr providelnosti blok.O v proqrrlmech, rlpod. 

Ambulontnr v(jkonLJ 

SAN 
• rerénnr v(jkonLJ 

VSD, POS, PAPRD, MA 

s~ -----------~r-~-------------~-22_3 ________ __ 

:------t 
1~ =::=J 1233 

~•u 

o 
PAPRD Mentortng POS Sanace VSD • -13-



Rodiny dle ORP 

Bon~nz~ Vendolr, z.ú. se v rómci posk4tovónf sociólně ~ktiviz~čnlch služeb pro rodin4 s dětmi 
soustředf ne~ reqion Svite~vske~. Poličske~. More~vskotřebovske~ Cl Litom4šlske~. Rok 2021 pro néJs b4l 
ve zn~menf spolupróce celkem s 97 rodin~mi. 

ORP Svit~v4: 77 rodin 
ORP: Poličke~: 9 rodin 
ORP Mor~vskó Třebovó: 7 rodin 
ORP litom4šl: 1 rodin4 

N z oprat,ová zaJ'fzenf pro děti a mládež 
~····························································-. 
N~še nfzkopr~hovó z~řfzenf pro děti ~ mlódež NK Dfrťl (ve Svit~vóch) ~ Prevence s Bononzou (ve 
Vendolr) se těšl dlouhodobému zdjmu ze stron4 užive~teiO. Obě ne~še nfzkopre~hovd ze~řrzenr jsou 
k dispozici dětem ve věku od 8 do 26 let (ve službě Prevence s Bon~nzou je ve spolupróci s rodiči 
možné i dochdzenf dětr mlodšlch 8 let). 

Vikové kategorie: Pohlaví: 

8 - 12 let -> 101 uživ~teiO • t -> 127 

13 - 18 let -> 87 uživ~teiO 

i -> 88 
19 - 2& let -> 21 uživoteiO 

V roce 2021 mělo o služb4 NZDM zójem celkem 231 klienta. z toho 215 z nich s ndmi uzovřelo ústnr 
dohodu o posk4tovónf sociólnf služb4. Dlouhodobým trendem je přev~h~ uživ~teiO n~šich NZOM 
z věkové koteqorie 8 - 12 let. méně početnou skupinu uživoteiO potom tvoři děti Cl mlddež ve věku 
13 - 18 let o součosně evidujeme přetrvóv~jfcf zójem o služb4 u mlódeže ve věku 19 - 26 let. 
NZDM Prevence s BonC~nzou ve Vendolf trodifně lókd sprše dfvk4. NZDM Dfro se noopC~k těšf 
většfmu zójmu chl~pcO. 

Pr~covnfci n~šich nlzkopr~hových zořfzenl posk4tli bilhem roku 2021 celkem 12 879 výkonO. 
z toho 11 865 (92 %) výkonO podle zéJkone~ č. 108/2006 Sb .• o sociéJinfch službélch. v ple~tném 
zněnf. ~ 1011 (8 %1 f~kult~tivnfch výkon O. V roce 2021 obě n~še z~řfzenf z~zn~men~lo celkem 
7 &39 nóvštěv. 

Uživatelé NZDM 

100 
75 
50 
25 
o 

83 

NZDM NK Drra NZDM Prevence s Bonanzou 

Bonanza Vendo Ir, z. ll. onllne v roce 2021 

... 

Počet nóvštěvnfkO webových strónek: 2 371 

Počet sledujlcfch no FB: 522 

Počet "To se mi lfbf": SOG 

• t dfvk4 

• f chl~pci 
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Zho nocen' rok 021 

9 Vendolf 18, 569 14 Vendolf 

C!'J statek®osbonanza.cz 

\. +420 733 S98 S78 

O facebook.com/statek.bon:mzovy 

VQjimečnost nošeho nlzkoprohového zořlzenl spočlvd 
v rozvoji osobnosti děti. které posilujeme 
prostřednictvrm metodLJ hiporehobilitoce v pedoqoqické 
o soci dl ni proxi [délle jen HPSP]. To to metodo ZVLJŠuje 
efektivitu sociéllnl prCice. 

Děti se učl poznCivot své pocitLJ. uvědomuj[ si 
postupně, že kOň mOže bQt i zrcodlem jejich n61od. 
H4per~ktivnl děti se u koni učl zklídňov~t ~ děti s 
nlzkQm sebevědomlm si obv4kle své sebevědoml 
postupně zv4šujr. Součosně se toké děti učl ř6du 
prostřednictvlm péče o koně ~ prostředf. ve kterém 
zvlřotťl i lidé žijL 

Kromě koni jsou k ~ktivizCici ~ motivCici děti VlJUŽivcmCI i dCIIŠI zvlřCito. nopř. kozo. ovce. 
kočklJ. slepice. kočenLJ. krdlfci o psi. 

V roce 2021 jsme se oktivně podrleli no r~znorodQch oktivitCich. o to i přes nepřfznivé 
podmlnkLJ zpťlsobené covidem -19. Pocilovoli jsme. že nCis klienti potřebuji vice než 
obv4kle. lzoloce. ZCivřenl škol o kroužk~. je pro dětskou ps4chiku velice nCiročné. o proto 
jsme se snožili. ob4 se no stotku uživotelé cftili v uvolněně o motivočně. Pořélddli jsme 
debot4 nCI róznd témotd s cflem. ClbLJ se u uživotelťl rozvfjelo schopnost lépe se orientovot 
v nepřrznivljch socidlnlch situdclch d nCiučilí se předchdzet přfpodnému rizikovému 
chovCinL 

Během jCirnfch prélzdnin se nélm podořilo uspořéldot přfměstskq tdbor. kterq měl plně 
obsozenou kdp<Kitu. S ohledem nd dobu .. covidovou". b4l přfměstskq télbor předevšlm 
Zdměřen no pob4t v přlrodě. péči o zvlřotCI o chod stCitku. 

V měslci březnu bLJI chod klubu z dOvadťl vl6dnfho n~řlzenf uz~vřen. N6sledně se n6m 
podélřila přihlósit se do celorepublikové CJI<.ce .. Ukliďme Česko". Somotnau okci jsme pCJk 
reclizovoli pod lok61nlm nézvem .. Ukliďme Vendolf" se zoměřenlm n~ úklid obecnlch cest. 

Během měslce květne jsme pořédcli kurz přirozené komunikcce pod vedenfm lektarkLJ 
ZuzkLJ Prokopové. ve kterém se nťlši sociólnf prťlcovnfci učili VlJUŽivťlt metodu HPSP v 
sociCilnl službě NZDM i SAS. 
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Bononz~ se v .. postcovidovém" obdobf zoměřil~ i n~ proqrom4 pro škollJ. V těchto 
proqr~mech jsme pedoqoqOm noblzeli odborně vedené proqromLJ no témoto. které si 
předem somi VLJdefinovoli. Proqr~m4 bLJILJ zoměřenLJ zejméno n~ podporu pSlJchického 
stovu děti. klimo v třfdnfm kolektivu. podporu spolupréce o komunikoce. Koždq proqrom 
trvol 3-4 hodinlj. 

Během letnfch prózdnin proběhiLJ zčl přlsnqch hLJqienickqch podmlnek ~t4ři pobLjtové o 
dvo přfměstské tóborLJ. T óborO se účostni ILJ noši dětštf uživotelé. ole též děti z veřejnosti. 
BLJILJ no témťl znómqch postov Asterixe o Obelixe ťl Z pohódi<.LJ do pohódkLJ. 

Podzim roku 2021 se nesl v duchu otevřenqch dveřf pro veřejnost. které bLJILJ reolizovónLJ 
v rómci Tqdne nlzkoprdhovqch klubO, d součdsně tCiké přlprťlv nd Hubertovu jfzdu d 
Přfjezd sv. Mdrtind nčl bflém koni. Jlzdčl sv. Mdrtind se konC!Id prvnfm rokem v prostoróch 
Buchtovčl stdtku ve Vendoll, o to v prostoru nově přistdvené venkovnf u~ebn4 o nčl 
přilehlé z~hrodě, kde děti sehré!l4 scénku o leqendě sv. Mortinťl. 

Jfzdd svdtého MortinCI proběhld i ve Svitdvóch. Již trťldičnf svdtomdrtinskq prOvod Zdpočdl 
nd nóměstr Mfru d vedl do pro děti VLJzdobeného pdrku Jond Poldchd. 

DdiŠimi ch4,stC1nqmi Clkcemi ZC!měřenqmi nd komunitnr spolupróci. měiLJ bqt Advent nd 
Bončlnze d Zivé peklo. T4to dkce všdk neproběhiLJ pro zhoršujfcf se covidovou situoci. 

Uph.Jnulq rok 2021 bLJI plnq úsměvO. milqch setkónl ťl úspěšnqch okcf. 

Těšfme se. že v dolšfm roce budeme v ndšf próci pokročovdt ve stejném duchu. 

Dlkujeme. !e nám pomáháte pomáhat 

QR Platba 

100 Kf 300 Kf 500 Kf 
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• Felberova 699/2 SvitaVJ 568 02 

dira-.,ci)osbonanza.cz 

+420 733 S98 577 

O facebook.com/dira.svitavy 

Rok 2021 jsme vedli v témťltu ., Všichni jsme si rovni", kterq miH připomenout. že nelze 
posuzovot ~lověkťl podle bťlrVLI pleti. nC~boženského v~znénf nebo hťlndicťlpu. NCI toto 
témťl jsme zťlměřili i mnohé ClktivitLJ. debot4. Clktivizťlčnr o společenské hn.J. 

NCI kťlždq měsfc jsme měli při prťlvené C1ktivit4. které jsme no klubu reCI li zovťlli. Jednťllo se 
zejménťl o drlničk4. Vťlřenr. debot4 nťl dťlné témotťl. vědomostnr o sportovnr soutěže 
Cl rťlzné dolšr Clkce. Společně s nošimi uživotel4 jsme b4li součéstr Clkce .,Ukliďme tesko, 
kterCI problhťllo po celé republice. V pr~běhu roku pět studentťl v4užilo možnosti prťlxe v 
NZDM NK Dfrťl. Během celého roku v klubu proběhl4 tři blok4 VSD. Absolvovoli jsme 
sdrlenr zkušenosti nťl zC~klťldnlch školéch v r~mci projektu LHS. Toké jsme se zúčťlstnili 
Clkce .,Setkélnr u kulotého stolu v Pordubicfch", kde jsme zrskťlli cenné poznťltk4 k řešeni 
životnfch situocr z prévnfho hledisko. 

V r. 2021 jsme poř~dťlli dvťl přlměstské tdbor4 v letnlm obdobr. Jornr přfměstskq télbor 
musel bqt zrušen z dťlvodu pťlndemie covid-19. V letnrch přlměstskqch táborech jsme s 
dětmi mimo jiné nťlvštlvili plťlnetCirium v Brně. Muzeum Cl HrCitnici v Poličce. Zťlhróli si 
bawlinq v restourťlci MC!jók. Zévěrem tdborťl b4IC1 poznóvťlcl prochélzkťl s crlem u ohniště 
v pdrku Pťltriot~. kde jsme si opekli buřt4 Cl VLJhlélsili vftěze tCiborového pohélru. Všechn4 
télborové činnosti Cl oktivit4 b4l4 Zťlměřené zejménťl no podporu osobnosti Cl sociéllnrch 
dovednosti ndšich uživťlteiO v soulodu s jejich potřebomi Cl individuélnfmi pléln4. 

-19-



V zóřf proběhlc:~ CJkce ., Tqden nfzkoprahovqch klubťr. ktert!J se nesl Cl v duchu .,lCJk se žije 
teenťlqerOm?" . Během celého tqdne problhťlh-1 nťl klubu rOzné Clkce (den otevřenqch 
dveřr. projekce prezentClce zCJměřené k témCJtu. Dfrťl v ulicfch Clpod.]. 

NCJ podzim tCJké prob~hl ve SvitClvóch FestivCJI volno~CJsovqch CJktivit. kterq se konCll nCl 
stodionu ve Svitovóch. kde měl NK Orro své stonoviště. 

Po celq rok platilo rOznó omezeni o opatřeni nořfzenl vlód4 kvOi i pandemii Covid-l<J. V 
prOb~hu březM b4l z těchto dOvodO klub i uze~vřen. Spolupróce s užive~teli v tomto 
obdobl problholo prostřednictvfm soci óln leh srtr. Po celou dobu jsme oktivit4 o akce 
př i zpOsobovCJii dCJné situe~ci. CJb4chom chrt!Jnili zdrCJvf už ive~teiO Cl pre~covn fkO. 

Děkujeme všem Zčl přf zeň Cl spolupróci v tomto nóročném obdob!. 

Děkujeme, fe n6m pom6h6te pom6hat 

QR Platba QR Platba 

100 Kf 300 Kf 500 Kf 

-20-



•• n 
SOCIÁLNE AKTIVIZACNI SLUlSA PRO RODINY S DElMI 

DRŽ SE NA UZDĚ o 

Zhodnocení roku 2021 

Sanaci rodin4 mOžeme definovat jako oblost socidlnl prťlce podporujlcl funqovťlnl o 
Zélchovdnl rodin4. 

V roce 2021 jsme se podobně jako předchozlm roce vwovnóvélli s dOsledk.4 pélndemie 
covid-1g, k.d4 b4lél zejméno terénnf próce s rodinomi norušeno. Rodin4 i procovnice 
Boncmz4 b4l4 nemocné. v koronténóch. o proto se v4užrvol4 i nestondortnr zpOsob4 
komunikoce [ndpř. on-line schOzk4]. 

Zdjem o noblzené služb4 se zv(Jšil předevšfm v oblosti Sonoce rodin4 o Mentorské 
e~sistence. Rodin4 prožfvol4 krizové sítuoce, měl4 vztohové problém4, potřebovol4 
podporu při zvldddnf v(juk4 o v(jchov4 sv(Jch děti. 
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Během roku 2021 se nélm poddřilo podle plélnu zredlizovdt tři běh4 proqrdmu V(Jcvik sociéllnlch 
dovednosti pro děti ze Svitdvskd d Poličskd, Posilujlcl v(Jcvik sociéllnfch dovednosti d tři běh4 

Preventivnlho d ak.tivizačnlho proqramu pro rodin4 s dětmi [dřlve pod nózvem Aktivizace rodin). 

Kvolitnl prc5ce b4 nebLJia možnó zejménd bez spoluprc5ce s OSPOD SvitdVLJ, Polička, Mordvsk.ČI TřebovČI, 
Střediskem v(Jchovné péče Alfd, Krizov(Jm centrem J. J. Pestdlozziho, Květnou zdhrddou. z. úd školami. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat 

QR Platba QR Platba QR Platba 

100 Kč 300 Kč 500 Kč 
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• 

Zhodnocení roku 2021 

Milady Horákové 373/10 Svitavy 568 02 

zdenka®osbonanza.cz 

+420 734 761 782 

facebook.com/MentorskáAsistenceSvitavy 

®mentorskaasistence 

Proqrom Mentorskó asistence [MA],je jednou ze součóstí soc i ólně aktivizačn í služb4 pro rodin4 s 
dětmi [SAS]. Již devót(jm rokem podporuje znev(jhodněné děti při zvlódóní jejich školní neúspěšnost i, 

kteró mllže mít neqotivní vliv no jeJich osobnost. Chorokteristick(jm znakem MA je próce se žók4 ZŠ 
no zaklodě specifické metod4 nazvané vrstevnick(j mentorinq. Ten spočíva ve spoluprací dvojice 
mentor [student SŠ] o mentee [žók ZŠ] Během mentorinqu jsou děti neformólně vzdělóvón4, což 
pomóhó zv(jšit jejich motivaci, školní úspěšnost o sociólní stabilitu. 

1 novzdorLJ situaci VLJVOioné pandemií covid-19 se podařilo setkóvóní 
dvojic v roce 2021 zochovdt. Mentorinq probíhal ve zkrócené časové 
dotaci, sociéllní pracovnice museiLJ operativně řešit rllzné situace 
spojené se změnami mentorl!, dětí či jejich nemocnosti o karantén. 

Ve srovnaní s předchozím rokem se také podařilo realizovat několik akcí. V zóvěru školního roku se 
MA přesunulo do parku v okolí koncelélří BononzLJ, kde se konalo akce Poznej přírodu s Mentorskou 
asistencí, jež vzniklo v rómci projektu Dobro-družné mikroqrontLJ, o to za podporLJ Nodoce Vio. Děti 

s pomocí mentorl! plnil4 úkoiLJ no stanovištích, přičemž po splnění všech získoiLJ odměnu, kterél jim 

bude tento příjemně straven(j t(jden připomínat. Mezi další tradiční akce no MA neodmLJsliteln ě patří 
"Vónoce no MA" . Mentorinq proběhl ve VLJZdoben(jch prostoróch koncelaře, při čemž si děti během 

dílni ček VLJrobiiLJ za podporLJ mentorl! dekorace s vónoční tematikou. 

No konci června pak proběhlo tradiční Slavnostní ocenění mentorl!, kteří se zapojili do proqromu MA ve 

školním roce 2020/2021 Za přítomnosti předsedLJ sprélvní rodLJ BononZLJ, PhDr. Ericho Stundld, obdrželi 
certifikat o zapojení do MA kter(j jim mllže b(jt nópomocen v př ijetí no VLJSokou školu nebo př i hledaní 

zaměstnaní. Zóroveň bLJII odměněn i za smLJsluplnou pomoc o ochotu, JeŽ poskLJtovoli znev(jhodn ěn (jm 

dětem o jejich rodinóm novzdor4 této nelehké době. 

-23-



Během roku se pravidelně konaiLJ "Podpórné skupin4" [PS) pro mentorLJ. [(lem setkC!ní je podpora 
mentoró. hledóní řešení situací. do kten~ch se při próci s dítětem dostóvají. možnosti VLJUŽívóní metod 
próce podporujících rozvoj sociólních dovedností a neformólního vzdělóvóní apod. V běžném roce 
probíhají PS skupinově, v prosinci 2021 proběhl4 z dóvodu epidemioloqické situace individuC!Ině. 

Doufdme. že i během příštího roku se podaří zachovat plónované akce. V neposlední řadě děkujeme 
všem. kteří přispěli kpiL.Jnulému chodu MA d pomóhdli dětem. d to i vobdobí pdndemie onemocnění 
covid-19. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat 

QR Platba QR Platba QR Platba 

100 Kč 300 Kč 500 Kč 
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ROZPOČET V ROCE 2021 

Bonanzo Vendolf. z. a. nenr schopno sociólnl služb..j finoncovot z vlostnlch přijmO. Proto jsou jejl 
zélkladnl zókonné činnosti financovón4 z dotaci o qrantO. a to zejména z MPSV. PordJbického kraje 
o mkt o obcl. ve kterqth pOsobl. 

Přfjm..r z vlastni hospodóřské činnosti [ustójenf koni soukromqch mojiteiO. zisk z kulturnlch. 
společenskqch a sportovnlch okcl opod) a do~ sponzora jsou ~žlv&ly k dofinoncovónl sociólnlch 
služeb o k rozvoji činnostr o aktivit orqonizoce. 

Děkujeme zo podporu. finonfnl přfsp~kij o do~ v~m donótorOm. ktefl vnlmojl prospěšnost činnosti 
o aktivit Bonanzy VendoU. z. ú 
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Výčet položek 
ROZVAHA podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

v plném rozsahu 

ke dni .............. ~~ :.~.2. :~~.2.1 .. .. .......... . 
(v celých tis ících Kč) 

IČ 

26673703 

AKTIVA 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 

3. Stavby 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 

6. Dospélá zvířata a jejich skupiny 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

6. Oprávky ke stavbám 

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

• 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 

B. Krátkodobý majetek celkem 

ll. Pohledávky celkem 

8. Daň z příjmů 

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 

17. Jiné pohledávky 

111. Krátkodobý fi nančn í majetek celkem 

1. Peněžn í prostředky v pokladně 

3. Peněžní prostředky na účtech 

IV. Jiná aktiva celkem 

1. Náklady příštích období 

AKTIVA CELKEM 

Název a sídlo účetní jednotky 

.B.'?.n.a.n~a .. \J~~~'?.I.i,. ~ ... ú: .........................................•. 

.\Je.~~~! i .. ~:P.: .~.~ ........................................... .......... . 
Vendoli 
···································••··· ············· ········•·············· 
569 14 
•tŘ•• • • • • • • • •••• •• •• • • ••• ••••• • ••oo•• • •••••••••••••••••••••""'''•••••"' 

Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu 
řádku dni účetního období dní účetního o bdobí 

1 3 633 3449 

10 4613 4667 

13 3 482 3482 

14 1 116 1116 

16 15 15 

19 o 54 

29 -980 -1 218 

35 -782 -898 

36 -183 -305 

38 -15 -15 

41 3 289 2 716 

52 280 199 

60 18 o 
64 177 o 
69 84 199 

72 2 946 2448 

73 17 24 

75 2 929 2424 

81 64 69 

82 64 69 

85 6 922 6165 
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PASIVA 

A. Vlastni zdroje celkem 

I. Jměni celkem 

1' Vlastni jměni 

ll. Vysledek hospodařeni celkem 

1. Účet vysledku hospodařeni 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 

B. Cizí zdroje celkem 

ll. Dlouhodobé závazky celkem 

6. Dohadné učty pasivní 

111. Krátkodobé závazky celkem 

1. Dodavatelé 

4. Ostatní závazky 

5. Zaměstnanci 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištěni 

9. Ostatní přimé daně 

11. Ostatní daně a popla:ky 

IV. Jiná pasiva celkem 

1. Vydaje přištich období 

2. Vynosy příštích období 

PASIVA CELKEM 

Sestaveno dne: BONANZA VENDOlÍ, z.ú. 

22.02.2022 

Odesláno dne: 

E-mail: 

Poznámka: 

BONANZA 

Vendol18, ~69 1~ Ve-~~.: 
Co: 26673703 
DS: jua 78<:€ 

WMY.osbonanza.cz 
info@osbonanza.cz 

•420 608 218 847 
katerina.stolova@osbonanza.cz 

Čislo Stav k prvnímu Stav 1<. poslednímu 
řádku dni účetního období dni učetniho období 

1 5176 5 180 

2 2 223 2123 

3 2 223 2123 

6 2 953 3057 

7 345 104 

9 2 608 2 953 

10 1 746 985 

13 o 25 

19 o 25 

21 1 398 764 

22 3 9 

25 13 9 

26 758 458 

28 456 241 

30 167 47 

32 1 o 
45 348 196 

46 8 20 

47 340 176 

49 6 922 6165 

Podpis odpovědné osoby: 

Odpovídá za údaje: Bc. Katenna Stolová 

Telefon: 730163007 

Stavy jednoUivych učtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle vysledku tohoto vypočtu vstupují do aktiv s kladným nebo 

zápomym znaménkem. Stavy jednotlivych učtů uvedenych v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle vysledku tohoto vypočtu vstupují 

zůstatky do pasiv s kladnym nebo zápornym znaménkem. Výjimku představují učty 336, 341 . 342. 343, 345 a 373. které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech. 

přičemž rozdíl stran vstupuje: 
a) do aktiv kladně -jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, 

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 
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Výčet položek 
podle vyhlášky e. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu 

ke dni ............. ~~:.1.~:~~-~~···· 
(v celých tislclch Kč) 

IČ 

26673703 

Název a sldlo účetní jednotky 

.S.~~-~~-\'(,l.~~~l.i,_~· .. ~ .•............. ····•••··· ............ . 

-~"'-~~~~~ .~:P.· .. 1.8 ................................................ . 
Vendoli 

56914 ·c::R ............................................... ...... ........... . 

Číslo 
Stav k rozvahovému dni 

Hospodalská činnost I 

I. Spotřebované nalwpy a nakupované služby 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 

3. Opravy a udržováni 

4. Náklady na cestovné 

6. Ostatní služby 

111. Osobní náklady 

10. Mzdové náklady 

11. Zákonné sociální pojištěni 

12. Ostatní sociální pojištění 

• 13. Zákonné sociální náklady 

IV. Daně a poplatky 

15. Daně a poplatky 

v. Ostatní náklady 

16. Smluvní pokuty, ů"Oky z prodlení, ostatní pokuty a penále 

22. Jmé ostatní náklady 

Vl, Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 

23. Odpisy dlouhodoběho majetku 

Náklady celkem 

I. Provozní dotace 

1. Provozní dotace 

ll. Pfijaté příspěvky 

3. PfiJaté plíspěvky (dary) 

111. Tržby za vlastní výkony a zboží 

IV. Ostatní výnosy 

10. Jmé ostatní výnosy 

Výnosy celkem 

c. Výsledek hospodaření před zdaněním 

o. Výsledek hospodařeni po zdanění 

Sestaveno dne: Razítko: 

22.02.2022 

Odesláno dne: 

E-mail: 

BONANZA VENDOLÍ, z.ú. 
Vendolí 18, 569 14 VendoU 

~O: 26673703 

DS:jua784e 
www.osbonanza.cz 

BONANZA info@osbonanza.cz 
katerina.sto ova@osbonanza.cr420 608 218 847 

ládku Hlavni činnost Celkem 

2 1 592 74 1 666 

3 703 57 760 

5 22 o 22 

6 5 o 5 

8 862 17 879 

13 9724 o 9 724 

14 7336 o 7 336 

15 2321 o 2321 

16 43 o 43 

17 24 o 24 

19 4 o 4 

20 4 o 4 

21 5 15 20 

22 o 5 5 

28 5 1C 15 

29 175 64 239 

30 175 64 239 

39 11 500 153 11 653 

41 10386 o 10 386 

42 10386 o 10386 

43 46 99 145 

45 46 99 145 

47 922 142 1 064 

48 146 16 162 

54 162 o 162 

61 11 500 257 11 757 

62 o 104 104 

63 o 104 104 

Podpis odpovědné osoby: 

Odpovídá za údaje: Bc. Katelína Stolová 

Telefon: 730163007 
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Příloha k účetní závěrce za účetní období 

1.1.2021-31.12.2021 

podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vyhlášky 504/2002 Sb. 

účetní jednotky 

Bonanza Vendolí, z. ú. 

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč , pokud nenr uvedeno jinak. 

Účetní jednotka a sídlo: 

Identifikační číslo: 

Bonanza VendoU, z. ú. 
Vendolí 18,569 14 

26673703 

Právní forma: zapsaný ústav, založen dle §402 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníků 

Předmět činností: sociální služby poskytované dětem 

Rozvahový den: 31.12.2021 

Sestavení účetní závěrky: 22.2.2022 

Datum zabájení činnosti: 10.9.2004 

Statutární orgán - ředitel: 

Předseda správní rady: 
Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 
PhDr. Erich Stiindl 

Členové správní rady: 
Zakladatel organizace: 

Vladimir Buchta, Eva Mencová 
Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 

Vklady do vlastního jmění: 1 Kč 

Použité obecné účetní zásady a účetní metody 
V souladu s vyhl. . 504/2002 Sb. 

Jednotlivé položky dlouhodobého majetku 

Pořizovací Zůstatková cena 
Název 

k 1.1.2021 cena 

Rekonstrukce 
2 195 098 Kč I 591 495 Kč 2012 

Okna 2013 93 604,80 Kč 70 984,80 Kč 

Zůstatková 

cena 
k 31.12.2021 

I 530 525 Kč 

68 384,80 Kč 

Pozn. 

1Z budova 
Vendoli 
1Z budova 
Vendoli 
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Stodola2013 25 000 Kč 19 411 Kč 18 721 Kč 
1Z budova 
Vendolí 

Střecha 20 13 42 043 Kč 31 864 Kč 30 694 Kč 
1Z budova 
Vendolí 

Přístřešek 2014 44 890,73 Kč 30 865,73 Kč 28 995,73 Kč 
TZ budova 
Vendolí 

Střecha 2014 135 792 Kč 107 517 Kč 103 747 Kč 
TZ budova 
Vendolí 

Rekonstrukce 
350 444,30 Kč 289 145,30 Kč 279 415,30 Kč 

lZ budova 
dvora Vendolí 
Rekonstrukce 

51 450 Kč 44 157 Kč 42 727 Kč 
TZ budova 

statku • Vendolí 
Uprava 

543 526 Kč 495 206 Kč 480 106 Kč 
TZ budova 

klubovny Vendolí 
Kůň 15 000 Kč O Kč O Kč 
Renault Trafic 629 900 Kč 551 150 Kč 498 650 Kč 
Škoda fabia 

233 910 Kč 119 725 Kč 9 1 875 Kč 
červená 

Renault Clio 252 545 Kč 242 020 Kč 220 970 Kč 

Přehled splatných dluhů pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění 
K 31.12.2021 zbývají dluhy z mezd za 12/2021, které jsou splatné v lednu v částce 457 928 Kč. 

Dluhy, které vznikJy v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti je 
delší než 5 let 
N evyskytují se. 

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost 
lllavní činnost: 

Výnosy: 
Náklady: 
HV: 

ll 499 760,01 Kč 
ll 499 760,01 Kč 
O Kč 

Hospodářská činnost: 

Výnosy: 276 402,73 Kč 
Náklady: 134 772,91 Kč 
HV: 141 629,82 Kč 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 

17 zaměstnanců 
Mzdové náklady 
Ostatní sociální náklady 

7336418Kč 

2 388 491 Kč 

Odměny a funkční požitky členům řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených 
státem 
Nevyskytují se. 

2 
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Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem 
a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované 
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní strany 
Rodinní příslušníci, kteří provádějí pro organizaci práce, jsou odměňováni dle běžných 
obchodních či mzdových podmínek, výše odměn odpovídá cenám obvyklým v místě a čase. 
V roce 2021 se objevují faktury za služby od spřízněných osob a to Mgr. Lenky Buchtové 
v celkové hodnotě 127 000,- Kč a od Luboše Buchty v celkové hodnotě 77 220,- Kč. 

Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů 
Nevyskytuje se. "' 

Způsob zjištění základu daně z příjmů 
V souladu se zákonem o dani z příjmů, sníženi daňového základu dle §20 odst. 7 ZDPPO. Ústav 
účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavní činností, vedlejší činností. 

Významné položky rozvahy 
Oběžná aktiva představuje především stav v pokladně a na bankovním účtu organizace. 
Dále jsou významnou položkou výnosy příštích období v částce 175 692 Kč. 

Významné položky výkazu zisku a ztráty 
Náklady hlavní činnosti jsou evidovány dle analytických účtů samostatně (materiál, služby, 
osobní náklady). Významné položky ve výkaze jsou následující dotace a dary čerpané 
v souladu se souvisejícími smlouvami. 

Přijaté investiční dotace 
Město Svitavy 
Celkem 

Přijaté provozní dotace na činnost 
Pardubický kraj 
Město Svitavy 
Obec Vendoli 
MAS 
MPSV - program E 
MPSV - program C 
Celkem 

Přijaté dary na pořízení investic 
Nevyskytují se. 

Přijaté dary na provozní účely 
Krchová Dana 
Mgr. Buchtová Lenka 
Burešová Kateřina 
Polanková Dominika 
NadaceVIA 
Veigl Milan 
Celkem 

Veřejné sbírky 
Nevyskytují se. 

• 
50 000 Kč 
50 000 Kč 

8 922 261 Kč 
162 000 Kč 
15 000 Kč 
339 417,97 Kč 
253 900 Kč 
492 343 Kč 
10 184 921,97Kč 

3 000 Kč 
110 790 Kč 
600Kč 

100 Kč 
2 000 Kč 
6 000 Kč 
122 490 Kč 

3 
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Zisk z minulých let: 1.1.2020 609 782, I O Kč 
Ziskk31.12.2019 344610,46Kč 
Převod na zisk minulých let 344 610,46 Kč 
Zůstatek zisku z minulých let k 1.1.2020 2 952 713,49 Kč 

Místo a datum sestavení přílohy - Svitavy 22.2.2022 

Osoba, která přílohu sestavila: Bc. Kateřina Štolová 

Osoba zodpovědná za účetní závěrku: Mgr. et Bc. Lenka Buchtová 

• 

4 
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I ZPRÁVA NEZÁ VISLÉHO AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021 

Příjemce zprávy Bonanza Vendolí, z.ú. 

IC 266 73 703 

Právní forma ústav 

Sídlo č. p. 18, 569 14 Vendolí 

Určení zprávy Statutární orgány organizace a externí uživatelé účetní závěrky 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Bonanza, Vendolf z. ú. (dále jen organizace) sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31 . 12. 2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Bonanza 
Vendolí, z. ú. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 
v souladu s českými účetními předpisy . 

• 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Ceské republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Ceské 
republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždil i, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku s výhradou. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetn í závěrku a naši zprávu 
auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán organizace Květná Zahrada, z. ú .. Náš výrok k účetní 
závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda 
ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či 
našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, 
jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích nic takového nezjistili. 

Odpovědnost ředitele, správní rady a dozorčí rady organizace za účetní závěrku 

Ředitel a správní rada organizace odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je organizace schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pří loze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy se plánuje 
zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učin it. Za dohled 
nad procesem účetního výkaznictví v organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Ing. Ludmila Talířová 
Osvědčení Komory auditorů ČR číslo 1316 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cflem je získat př iměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou , že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetn í závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalfme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování , úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 
fl~Ohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikol i abychom mohli vyjád řit názor 
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které 
v této byly uvedeny v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetn í závěrky a to, zda s ohledem 
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k 
závěru , že taková významná (materiáln í) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. N icméně budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetn í závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 

zobrazuje podkladové transakce a události způsobem , který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních , která jsme v jeho průběhu učinili , včetně zjištěných významných nedostatků ve vn itřn ím 
kontrolním systému. 

Auditor: 

Ing. Ludmila Talířová 
Bratři Čapků 15, 568 02 Svitavy 
Osvědčení Komory auditorů ČR č. 1316 

Svitavy 7. bfezna 2022 

Ing. Ludmila Talířová 
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