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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. 
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1. Informace o organizaci: 

 

Vznik: Obecně prospěšná společnost byla založena zakládací listinou ve formě notářského zápisu ze dne 
20.2.2009. 

 

Zakladatel: Jediným zakladatelem společnosti je společnost s ručením omezeným Centrum andragogiky, 
s.r.o. se sídlem Škroupova 631, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, identifikační číslo 27489698, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, číslo vložky 22067, 
www.centrumandragogiky.cz. 

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti dalšího vzdělávání, vzdělávání 
dospělých, managementu lidských zdrojů a souvisejícího poradenství. 

Poskytuje také poradenské služby v oblasti grantů z evropských fondů, odbornou podporu v přípravě projektů 
a management grantů. 

Jejím cílem je nabídnout společné vzdělání, otevřené kurzy a certifikované kurzy ke spokojenosti klienta. 
Vzdělávací programy jsou certifikovány MPSV, MŠMT, MV, MZ. 

 

Předmět poskytovaných služeb 

a) vzdělávání veřejnosti, a to zejména: 

- pořádání otevřených kurzů, akcí a workshopů zaměřených na problematiku rovných 

příležitostí, společenskou odpovědnost firem, sladění rodinného a pracovního života 

apod., 

- vzdělávání zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností lidí v pokročilém věku, 

- konzultační činnost v oblasti vzdělávání, 

- vytvoření a provozování informačních webových stránek, 

- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání; 

b) mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to zejména: 

- přenos know-how, metod a postupů, 

c) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, 

- rozvoj cestovního ruchu a zájmu o poznání; 

Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, i jiné 
činnosti (“doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití 
majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 

Předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti (výroba, obchod a služby) 
neuvedené v příloze 1-3 Živnostenského zákona, a to zejména: 

a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 
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b) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 

 

2. Poslání 

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání je vést díky konzultačním a vzdělávacím 
programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orientaci v reálném světě, k nalézání a poznávání 
sebe sama, k osobnímu i profesnímu rozvoji v  oblastech aktuálních v rámci nových možností nabízejících se 
dané osobě, k sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím i k psychické vyrovnanosti. Vzdělávací projekty pro 
osoby se zdravotním postižením a jejich okolí zahrnují včasnou intervenci laickou i odbornou, školení 
personálu a blízkého okolí, konzultace, rekvalifikace, středoškolské, bakalářské, VŠ studium, zapojení na trh 
práce. 

 

3. Účetnictví 

 

V roce 2009 byl přijat dar od zakladatele ve výši 150 000 Kč. 

Hlavní činnost: 
Celkový objem nákladů hlavní činnosti činil v roce 2009 částku 22.019 Kč. Za uvedené období nevznikly 
žádné náklady na odměny ředitele, členů správní a dozorčí rady. 

 

Celkový objem výnosů činil v roce 2009 částku 22.019 Kč, z toho:  

Hlavní činnost – úroky z běžného provozního účtu ve výši 1,86 Kč, zúčtované náklady hlavní činnosti oproti 
poskytnutému daru (do výnosů) ve výši 22.017,14 Kč. 

 

Ekonomická činnost: 
Celkový objem výnosů za ekonomickou činnosti činil v roce 2009 částku 100.000 Kč.  

 

Stav závazků k 31. 12. 2010 

hlavní činnost 

K uvedenému datu společnost evidovala neuhrazenou fakturu ve výši 450 Kč. 

 

Vývoj a stav fondů 

 

Fondy Stav k 1. 1. 2009 Stav k 31. 12. 2009 

Nerozdělený zisk 0 100 000 

Rezervní fond 0 0 

 

1. Informace o předpokládaném vývoji činnosti o.p.s. 

Společnost chce i nadále pokračovat v činnostech, pro které byla založena. V roce 2009 byla podána 
projektová žádost o dotaci z ESF. Jedná se o žádost na projekt “Podpora klientů rehabilitačního ústavu 
Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci”. Očekávaný datum schválení: 02/2010. Případný termín zahájení 
realizace: 04/2010.  
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Příloha: Účetní závěrka 

 

V Hradci Králové dne 30. 6.  2010 

 

Zpracovali: Vlasta Krejčová – ředitelka 

                      Ing. Daniel Suchochleb – předseda správní rady   


