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Sídlo: Velké náměstí 37/46 

500 03 Hradec Králové 

IČ 026 32 713 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014  

INSITUT MONIKA KROHWINKEL o.p.s. 

Institut Monika Krohwinkel, o. p. s. vznikla dne 10. 2. 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle O 428 / SL 1. a poskytuje tyto 

obecně prospěšné služby: vzdělávání pracovníků a dobrovolníků, působících v oblasti sociálních 

služeb, dále aplikace zahraničních zkušeností - příklady dobré praxe v oblasti sociálních služeb  

a pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků i pečujících rodin.  

Správní rada a dozorčí rada.  

Během roku 2014 proběhly 3 jednání správní rady a to 25. 2., 24. 6. a 14. 11. 2014. V červnu byl 

vypracován a schválen statut organizace.   

Jednání se zahraničními partnery 

V červenci se uskutečnila zahraniční pracovní cesta ředitelka do Německa. Ve Würzburgu proběhlo 

jednání se zástupci  spolupracujících organizací – St. Josefs Stift Eisingen, Seniorheim St. Thekla  

a Charita pro město a kraj Würzburg ohledně přípravy mezinárodního semináře, který se plánoval na 

květen 2015.  V Padebornu proběhlo jednání s prof. Elisabeth Jünemann a zahájila se příprava 

nového evropského projektu Dekacert pro Evropu. V Neuss v sídle firmy Godo Systém proběhlo 

jednání ohledně rozšíření modelu AEDL v ČR a na Slovensku s možností spolupráce při využití 

softwarové podpory. Dohoda o výhradním zastoupení firmy Godo Systém bude dojednána v roce 

2015.  

V prosinci se uskutečnila jednodenní pracovní cesta do Vídně, jednání proběhlo v sídle ADCH Vídeň 

s Dr. Tippowem a prof. Jünemann, jednalo se o spolupráci na připravovaném projektu Dekacert pro 

Evropu.  

Vzdělávání Model AEDL  

V říjnu 2014 proběhlo první ze tří školení 40 pracovníků pobytových zařízení pro seniory ADCH Košice. 

Další dvě jsou naplánované na leden a květen 2015. Vzdělávání se zaměřuje kromě zavedení 

individuálního plánování s klienty i zavedení dalších souvisejících standardů kvality do praxe.  

Proběhlo jednání s vedením Domova u Fontány Přelouč a během roku 2015 bude proškolených 40 

pracovníků, tj. absolvují 3 navazující semináře a zavedou individuální plánování podle AEDL do své 

praxe. Zájem o proškolení pracovníků projevilo několik dalších zařízení a během roku 2015 budeme 

dále spolu komunikovat.  

V prosinci byla podána žádost o akreditaci dvou seminářů pro zavedení modelu AEDL a to základní  

v rozsahu 16 hodin a navazující seminář v rozsahu 8 hodin. 
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Model etického řízení Dekacert 

Zavedení modelu Dekacert se s naší podporou realizuje ve FCH Dvůr Králové a to formou workshopů, 

kde je zapojených všech 28 zaměstnanců. V roce 2014 proběhly 3 setkání, v roce 2015 jsou 

naplánované další 4. Výsledkem bude nastavení etického řízení organizace podle Desatera. Další 

organizací, kde je model Dekacert zaváděný do praxe je Charita Přelouč.  

Ve spolupráci s prof. Jünemann probíhá příprava nového mezinárodního projektu Dekacert pro 

Evropu, který by měl být předložený Evropské biskupské konferenci v 1. pololetí 2015.  

Propagace činnosti 

Během roku 2014 se nepodařilo zahájit propagaci a informovat odbornou veřejnost o aktivitách 

organizace. Úkol bude splněný během roku 2015 včetně spuštění nových webových stránek.  

INSTITUT MONIKA KROHWINKEL o.p.s. -  VÝHLED 2015 

Připravované akce 2015 

Mezinárodní seminář pro vyšší management Charit v německém Retzbachu za účasti významných 

hostů z německého univerzitního prostředí. Seminář se bude konat ve dnech 11.-13.5.2015 pod 

záštitou prof. Dr. Dr. Heinricha  Pompeje. 

 Jednání se zahraničními partnery 

Koncem února 2015 je naplánované jednání se zástupci Diecézní charity Würzburg ohledně 

spolupráce na přípravě semináře a návštěv vybraných zařízení. Bude pokračovat spolupráce  s prof. 

Jünemann ohledně projektu Dekacert pro Evropu.  V létě proběhne konzultace s manažerkou kvality 

zařízení Seniorheim St. Thekla ve Würzburgu pro získání dalších znalostí pro využití modelu AEDL  

u nás.  

Vzdělávání model AEDL  

Během 1. pololetí je objednaných 16 seminářů u 3 organizací. Další organizace zvažují zavedení 

modelu AEDL.  

Širší propagace modelu zatím nebyla zahájená. Lze předpokládat, že pak zájem naroste.  

Model etického řízení Dekacert 

V 1. pololetí jsou naplánované 4 setkání ve FCH Dvůr Králové. Dalším organizacím bude nabídnuta 

spolupráce při zavedení modelu do své každodenní praxe. Mezinárodní projekt Dekacert pro Evropu 

bude dalším impulsem pro rozšíření modelu v ČR i na Slovensku.  

Propagace činnosti 

Během 1. pololetí je nutné spustit webové stránky organizace s informacemi pro veřejnost  

a s nabídkou aktivit.  

Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová, ředitelka 
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Hospodaření za rok 2014 

NÁKLADY      (v tis. Kč) 

I.  Spotřebované nákupy celkem  1  

Spotřeba materiálu 0    1    

Spotřeba energie                               0   

II.  Služby celkem    54  

Opravy a udržování    0 

Cestovné      54 

Reprezentace     0                                                       

Ostatní služby                0 

III. Osobní náklady celkem   10                                            

Mzdové náklady     10                                             

Zákonné pojištění    0                                               

IV. Daně a poplatky    1 

V. Ostatní náklady celkem   1 

VI.  Odpisy      0 

VIII. Poskytnuté příspěvky   0 

Náklady celkem                  67                                         

VÝNOSY    (v tis. Kč) 

Tržby za vlastní výkony a služby    48 

Ostatní výnosy     0 

Tržby z prodeje majetku   0 

Přijaté příspěvky a dary    0                                           

Provozní dotace    0 

Výnosy celkem                 48       

Hospodářský výsledek           - 19 
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU 
 

AKTIVA      k 1.1.2014  k 31.12.2014 

I.  Dlouhodobý majetek celkem   0   0 

Dlouhodobý nehmotný majetek   0   0 

Dlouhodobý hmotný majetek     0   0 

Dlouhodobý finanční majetek    0   0 

Oprávky k dlouh. majetku celkem   0    0 

II.  Krátkodobý majetek celkem     0   26 

Zásoby       0    0 

Pohledávky      0     0 

Krátkodobý fin. majetek    0   3 

Jiná aktiva celkem      0     23  

Úhrn aktiv      0   26                 

PASIVA 

A. Vlastní zdroje celkem    0   -19 

I.  Jmění celkem     0   0 

II. Výsledek hospodaření                  0   -19 

B.  Cizí zdroje      0   45 

II.  Dlouhodobé závazky     0   0  

III.  Krátkodobé závazky     0   45 

V.  Jiná pasiva      0   0              

Úhrn pasiv      0   26 
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SPRÁVNÍ RADA 

Ing. Ester Danihelková, předsedkyně, kontakt: ester.danihelkova@caritas-vos.cz  

RNDr. Jiří Stejskal 

Ing. Štěpánka Dvořáková 

 

 

DOZORČÍ RADA 

Bc. Olga Horáková, předsedkyně, olga.horakova@hk.caritas.cz  

Th. Lic. Michal Umlauf 

Šárka Pleskotová  

 

ŘEDITELKA 

Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová, kontakt: zdenka.kumstyrova@gmail.com  

Tel. 731 402 371  
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