VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

JIŽ 18 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři,
dovolte mi nejprve srdečně poděkovat všem našim podporovatelům, zaměstnancům,
dobrovolníkům a klientům. Náročný rok 2020 jsme, i přes mnohé těžkosti způsobené pandemií
Covid-19, společnými silami zvládli. Kolem Lumy vznikla nebývale silná komunita. Získali jsme
nové významné podporovatele z řad odborné i laické veřejnosti. Počty našich dobrovolníků
se zmnohonásobily. Díky vaší podpoře – finanční, hmotné a duševní, jsme komplexní pomoc
– odbornou i materiální, mohli poskytovat celoročně všem potřebným lidem v regionu.
Děkujeme vám z celého srdce, že pomáháte s námi. Vaší podpory si velice vážíme.
							Martina Brzobohatá, ředitelka
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CO JE LUMA MB
Zapsaný spolek LUMA MB, z. s. je pokračovatelem činnosti občanského sdružení Jekhetani
Luma – Společný Svět, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR 12. srpna 2003.
Zapsaný spolek LUMA MB, z. s. je od 1. ledna 2014 veden u Městského soudu v Praze
v oddíle L, vložka 13972. Poslání zapsaného spolku LUMA MB má veřejně prospěšný
charakter, spočívá v poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci,
akreditované služby Pomoc obětem trestných činů a materiální pomoci osobám v tísni.
Veřejně prospěšné služby spolku jsou vykonávány v souladu se Stanovami a na základě
příslušných registrací a akreditací.

Kdo je LUMA MB?
K 31. prosinci 2020:
•

zaměstnanci v přímé péči na pozici sociální pracovník či pracovník v sociálních
službách: Martina Brzobohatá, Jitka Feráková, Hana Hejnová, Hana Hendrychová,
Monika Horynová, Kristina Jelínková, Vlasta Landyšová, Aneta Stojanová,

•

externí spolupracovníci: právnička Markéta Pekařová a účetní a ekonomka Libuše
Krejcárková,

•

… a desítky dobrovolníků, příznivců a dárců.

Správa a řízení organizace
LUMA MB má obsazeny orgány v souladu se zákonem a Stanovami. Kontrolní činnost nad
hospodařením a výkonem poslání spolku vykonává tříčlenná Členská schůze v rámci své
působnosti. Strategie činnosti spolku je řešena zejména v bezprostředním časovém rámci,
a to během pracovních porad. Organizační struktura pracovního týmu je vzhledem k rozsahu
služeb nastavena úsporně ve dvou stupních řízení, přičemž ředitelka přímo koordinuje činnost
pracovníků působících ve službách a podílí se i na přímé práci s klienty (je zaměstnaná jako
vedoucí sociálních služeb / sociální pracovnice, funkce ředitelky není honorována).
•

Členská schůze: Hana Hejnová, Hana Hendrychová, Martina Brzobohatá

•

Ředitelka: Martina Brzobohatá
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Kde působíme?
V okrese Mladá Boleslav (sociální služby), dále v okrese Mělník a Semily (Pomoc obětem
trestných činů). Sídlíme v Mladé Boleslavi, kde máme dvě provozovny. Další pobočku máme
v Mnichově Hradišti. Terénní služby poskytujeme v celém uvedeném území.

Komu pomáháme?
Hlavními cílovými skupinami jsou rodiny s ohroženými dětmi, osoby v krizi, oběti
domácího násilí, oběti trestných činů, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
Služby jsou poskytovány všem věkovým skupinám bez omezení věku, nezletilé zastupují
jejich zákonní zástupci.

Principy našich odborných služeb
Služby jsou založeny na principech a zásadách profesionality, dobrovolnosti ze strany
uživatele, individuálního přístupu k uživateli a respektování volby uživatele – nabízená pomoc
není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Jsou poskytovány diskrétně, bezplatně
a v případě přání uživatele anonymně. Pracovníci služby se řídí etickým kodexem sociálních
pracovníků ČR.

Formy odborné pomoci
Nabízíme ambulantní a terénní služby.

Časová dostupnost služeb
Každý všední den od 7:30 do 17:00 a středeční večerní telefonní linka od 19 do 21 hodin.
Všechny potřebné podrobné informace o všech námi poskytovaných službách, např. konkrétní
příklady činností, jak se objednat, adresy provozoven, kontakty atd. najdete na našich
stránkách www.luma-mb.cz. Aktuality z naší činnosti zveřejňujeme též na www.facebook.com/
PoradnaLumaMB.
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V roce 2020 jsme poskytovali a nadále poskytujeme sociální služby:
Poradna Luma / Odborné sociální poradenství, Podpora rodiny / Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní program LUMA / Terénní
programy. »

NAŠE SLUŽBY
Poradna LUMA / Odborné
sociální poradenství
Posláním služby je poskytování odborné pomoci osobám z cílové skupiny, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž jejich
přístup k jiné odborné či právní pomoci je omezen.
CÍL SLUŽBY: je stabilizace sociální a právní situace uživatele.
CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: jsou osoby v krizi; rodiny s dítětem/dětmi; senioři; oběti
domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče; děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby se
zdravotním postižením; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách; osoby bez přístřeší;
imigranti a azylanti; etnické menšiny; osoby komerčně zneužívané; pachatelé trestné činnosti.
INFORMACE O SLUŽBĚ ZA ROK 2020: Odborné sociální poradenství bylo poskytováno
204 (v roce 2019 to bylo 117) osobám prostřednictvím 2 398 kontaktů, konzultací
a intervencí. Službu využívali nejčastěji lidé v mnohačetných krizích, bylo jim poskytováno
nejčastěji poradenství a pomoc související s domácím násilím a trestnými činy, rozpadem
manželství, rodinnými krizemi a s tím související nutností úpravy výchovy a výživy
nezletilých dětí či určení otcovství, dále například dluhové a finanční poradenství,
podpora v problematice bydlení, zaměstnání, a výrazná pomoc při sepisování úředních
podání na soudy a další instituce. Většina uživatelů službu využívala opakovaně. Služba byla
poskytována v ambulantní a v terénní formě. Na řešení obtížných a komplikovaných situací
klientů jsme intenzivně spolupracovali s právničkou z řad advokátů.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE: Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2020 byla služba kofinancována
městem Mnichovo Hradiště, městem Benátky nad Jizerou a Nadačním fondem ŠKODA AUTO.
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VÍCE O SLUŽBĚ
PORADNA LUMA
www.luma-mb.cz

Podpora rodiny
/ Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Posláním služby je poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj
je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní
zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují
další rizika ohrožení jejich vývoje.
CÍL SLUŽBY: je přispívat ke zvýšení kvality života dětí z cílové skupiny.
CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: jsou rodiny s dítětem/dětmi.
INFORMACE O SLUŽBĚ ZA ROK 2020: Službu určenou pro zákonné zástupce ohrožených
nezletilých dětí a jejich děti, využívalo 10 (2019: 13) mužů a 61 (2019: 58) žen s celkem 161
(2019: 156) dětmi, prostřednictvím 2 934 kontaktů, konzultací a intervencí. Služba byla
poskytována ambulantně a v terénu. Většina rodin službu využívala opakovaně a dlouhodobě,
v řádu měsíců. Na řešení komplikovaných situací jsme intenzivně spolupracovali s právničkou
z řad advokátů. V této službě intenzivně spolupracujeme zejména s pediatry, OSPOD, obcemi,
školami a školskými zařízeními.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE: Poskytovaná služba je finančně podpořena
z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III reg.
č. CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0014160. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu
a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního
rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
V roce 2020 byla služba kofinancována městem Mnichovo Hradiště, městem Benátky nad
Jizerou a Nadačním fondem ŠKODA AUTO.

VÍCE O SLUŽBĚ
PODPORA RODINY
www.luma-mb.cz
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Terénní program LUMA
/ Terénní programy
Posláním služby je vyhledávat, aktivizovat a podporovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
CÍL SLUŽBY: je minimalizovat rizika způsobu života osob, žijících v sociálně vyloučených
lokalitách.
CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: jsou osoby žíjící v sociálně vyloučených lokalitách v okresu
Mladá Boleslav.
INFORMACE O SLUŽBĚ ZA ROK 2020: Terénní programy, jejichž cílem je mobilizovat
obyvatele sociálně vyloučených lokalit (například ubytoven) k aktivnějšímu přístupu k řešení
problémů s podporou terénních pracovníků, čerpalo 108 (2019: 127) mužů a 103 (2019:
183) žen prostřednictvím 1 102 kontaktů z lokalit v celém okrese Mladá Boleslav. Pokles
počtu uživatelů byl způsoben přechodným či úplným uzavřením řady legálních i nelegálních
ubytoven z důvodu opatření souvisejících s epidemií Covid-19. Klientům jsme zprostředkovali
řadu potřebných návazných služeb.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE: Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2020 byla služba kofinancována městem Mnichovo Hradiště, městem Benátky nad Jizerou a Nadačním fondem
ŠKODA AUTO.

VÍCE O SLUŽBĚ
TERÉNNÍ PROGRAM
www.luma-mb.cz
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V roce 2020 jsme poskytovali a nadále poskytujeme službu Pomoc obětem
trestných činů. »

Pomoc obětem trestných činů
Posláním služby je posílení pozice oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana dle
zákona č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů, podporou v procesu trestního řízení
prostřednictvím poskytování právních informací, při právních podáních a doprovodem na
jednání, tedy zvýšení právního vědomí klienta a jeho dovedností na takovou úroveň, aby
znal lépe svá práva a mohl je účinněji využívat.
CÍL SLUŽBY: je zlepšení postavení oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana dle zákona
č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Směrem k odborné veřejnosti je cílem služby zlepšení
zacházení s obětí, která se nikoli vlastní vinou (na rozdíl od obviněného či obžalovaného)
dostala do obtížné situace, především jí nezpůsobovat žádnou další újmu.
CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: jsou oběti trestných činů.
INFORMACE O SLUŽBĚ ZA ROK 2020: Služba Pomoc obětem trestných činů byla na základě
akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR poskytována dle Zákona o obětech trestných činů
celoročně v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily, ambulantní a terénní formou.
V žebříčku nejčastěji řešených trestných činů se na 1. místě jednalo o zanedbání povinné
výživy (80 případů, v roce 2019: 15), na 2. místě o týrání osoby blízké ve společném
obydlí (22 případů, v roce 2019: 27) a na 3. místě o podvod (19 případů, v roce 2019: 10).
Kromě poskytování právních informací jsme uživatele doprovázeli k jednáním na Policii ČR
a k soudním jednáním v pozici důvěrníka, pomáhali jim sepisovat listiny a získat odškodnění
– to vše za výrazné pomoci garantky služby, advokátky Mgr. Markéty Pekařové.
STATISTIKY:
Počet klientů v roce 2020: 86
Počet kontaktů v roce 2020: 567
Počet zvláště zranitelných obětí v roce 2020:
Muži
Ženy
Nezletilé děti
Celkem

9
28
87 (v roce 2019: 10)
124

11

Klienti, kteří službu využili v roce 2020
(nezl. děti byly zastupovány zákon. zástupci)

Kategorie
Muži
Ženy
Celkem

Počet klientů
21
65
86

Typy kontaktů v roce 2020 a 2019

Typ kontaktu
Telefonický kontakt
E-mailový kontakt
Osobní kontakt
Celkem

Počet kontaktů
v roce 2020
v roce 2019
430
216
33
42
104
74
567
332

KONTROLA SLUŽBY: V roce 2020 proběhla kontrola kvality služby Pomoc obětem trestných
činů ze strany Ministerstva spravedlnosti, která konstatovala plnění podmínek akreditace
a efektivní využití finančních prostředků.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE: Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. Tento Projekt byl v roce 2020 realizován
s přispěním Středočeského kraje, města Mnichovo Hradiště, města Benátky nad Jizerou
a Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

VÍCE O SLUŽBĚ
POMOC OBĚTEM
TRESTNÝCH ČINŮ
www.luma-mb.cz
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V roce 2020 jsme poskytovali a nadále poskytujeme materiální pomoc. »

Materiální pomoc
Našim klientům, ale i dalším osobám – na doporučení obcí a poskytovatelů dalších
sociálních služeb, jsme celoročně, díky spolupráci s Potravinovou bankou Praha,
na nezbytnou dobu poskytovali materiální pomoc prostřednictvím potravin, hygienických
potřeb, textilu, domácích a školních potřeb, nově též roušek a respirátorů.
INFORMACE O SLUŽBĚ ZA ROK 2020: V roce 2020 jsme se zapojili do podzimního kola
celostátní akce Sbírka potravin. Dne 21. listopadu 2020 nakupující v prodejně TESCO Mladá
Boleslav darovali 1 579 kg (v roce 2019: 1 212,5 kg) trvanlivých potravin a hygienických potřeb.
Do materiální pomoci se v roce 2020 zapojil rekordní počet firemních dárců a jednotlivců. Lidé
nám v počátku koronakrize nosili stovky doma ušitých roušek, potřebné obaly na potravinové
balíčky, školní potřeby a dětské knihy, firmy nám vozily potraviny.
Řada osob byla v době největší krize na čas odříznuta od zdrojů potravin a základních potřeb,
v jedné sociálně vyloučené lokalitě lidé zůstali i bez vody. Pomoc se dostala všem potřebným.
Naši dobrovolníci jezdili pravidelně do Potravinové banky Praha a naši zaměstnanci denně
vyráželi několika automobily s potravinovou pomocí do terénu. Nejednalo se pouze o naše
klienty, ale i o další potřebné občany, o nichž jsme se dozvěděli i prostřednictvím spolupráce
s dalšími organizacemi a institucemi.
V roce 2020 jsme poskytli rekordní množství materiální pomoci – více než 8 tun.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE: V roce 2020 se LUMA MB, z. s. prostřednictvím
Potravinové banky Praha zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám III. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního
rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž
dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí
a potravinová nouze.

VÍCE O SLUŽBĚ
MATERIÁLNÍ POMOC
www.luma-mb.cz
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Sbírka potravin byla úspěšná i v době vládních omezení. Dne 21. listopadu
2020 nakupující v prodejně TESCO Mladá Boleslav darovali 1 579 kg
trvanlivých potravin a hygienických potřeb.

HISTORIE
Historie spolku – nejdůležitější milníky
2003

– Organizace vznikla v srpnu tohoto roku jako platforma pro poskytování

potřebné bezplatné sociálně právní pomoci. Na Mladoboleslavsku v té době
neexistovala bezplatná poradna pro stovky potřebných lidí ve vážných životních krizích.
Skupinka dobrovolníků se jim od roku 2001 zprvu snažila zprostředkovat účinnou
pomoc od organizací z jiných regionů. Situace si však žádala systémové řešení, proto
bylo založeno občanské sdružení Jekhetani Luma – Společný Svět. Vzápětí jsme
začali poskytovat sociální služby Odborné sociální poradenství a Terénní programy,
zatím pouze terénní formou. Dnes to zní neuvěřitelně, ale za klienty jsme dojížděli
nejen veřejnou dopravou, ale i stopem a na kole, na činnost jsme zprvu neměli ani
korunu . Pokud bylo potřeba něco napsat na PC, jezdili jsme do knihovny. Zahájili
jsme též poskytování materiální pomoci z darů veřejnosti lidem ve finanční tísni,
kterou poskytujeme doposud.

2004 – Otevřeli jsme historicky první bezplatnou sociálně právní poradnu v okrese
Mladá Boleslav. Získali jsme první dary (náš první PC ) a finance na provoz. Začali
jsme poskytovat sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a Telefonická krizová pomoc. Většinu práce jsme nadále odváděli bezplatně jako
dobrovolníci, ale dva z nás již měli skutečný „pidiúvazek“.
V dalších letech jsme usilovali o udržení a rozvoj odborných sociálních služeb
s přesahem do školství a oblasti zaměstnávání osob s mnohačetnými hendikepy.

2007 – Všechny námi poskytované sociální služby byly již v prvním roce její existence
zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Středočeského kraje, což platí doposud.

2009 – Na jaře jsme začali poskytovat sociální službu Intervenční centrum Mladá
Boleslav na pomoc obětem domácího násilí, jelikož obětí domácího násilí se na
nás obracelo se žádostí o pomoc stále více, a nejbližší služba tohoto druhu byla
v Rakovníku, tedy lidem z Mladoboleslavska prakticky nedostupná.

2014 – Po úspěšné žádosti o akreditaci u Ministerstva spravedlnosti ČR jsme začali poskytovat službu Pomoc obětem trestných činů dle zákona O obětech trestných činů.

2019 – Po domluvě se Středočeským krajem jsme v rámci snahy kraje o redukci počtu
služeb ukončili k 31. prosinci 2019 poskytování služeb Telefonická krizová pomoc
a Intervenční centrum. Zároveň byla od 1. ledna 2020 navýšena kapacita služby
Odborné sociální poradenství.
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Za 18 let existence jsme v rámci i nad rámec poskytování sociálních služeb zrealizovali celou
řadu větších i menších projektů zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných osob do
společnosti. Jedním z našich největších úspěchů byla aktivizace rodičů a následná docházka
naprosté většiny našich klientů do posledního ročníku mateřské školy ještě v době, kdy toto
nebylo ze zákona povinné. Zažili jsme i těžké roky, kdy bylo možné získat celkem snadno
finance na inovativní projekty, ale nebyly finance na prosté udržení poskytování služeb. V době,
kdy jsme po zaplacení pronájmu poradny neměli peníze na výplaty a museli jsme se chodit
živit po brigádách např. jako pokladní v supermarketu (půl dne za kasou, půl dne v poradně),
měla Luma namále. I když je to již řada let, nikdy nezapomeneme na účinnou finanční pomoc
Nadace Terezy Maxové a několika bohatých podnikatelů, která nám pomohla přežít.

Plány do roku 2021
•

Rozvoj kvality a kapacit poskytovaných služeb

•

Účast na procesech komunitního plánování na úrovni obcí a kraje

•

Rozvoj partnerství s obcemi a poskytovateli veřejně prospěšných služeb

•

Realizace projektu na posílení vnitřních kapacit organizace, zejména v oblasti fundraisingu

•

Realizace aukce na Facebooku v rámci veřejné sbírky
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Během roku pořádáme nejrůznější sbírky knih pro děti, školních potřeb
a oblečení dle aktuální situace. Chcete-li věnovat nějaké věci, sledujte nás na
www.facebook.com/PoradnaLumaMB. »

POMÁHEJTE S NÁMI
Pomoc široké veřejnosti z řad fyzických a právnických osob velice vítáme. Pokud chcete naši
činnost podpořit, můžete přispět do veřejné sbírky, přispět nám zcela zdarma při nákupech na
internetu, darovat potřebnou materiální pomoc nebo se stát se dobrovolníkem.

Přispějte do veřejné sbírky
LUMA MB vyhlásila v prosinci 2019 svou první veřejnou sbírku „Pomáhejte s námi“. Nejprve
pár slov k důvodu vyhlášení sbírky. Proč potřebujeme peníze od veřejnosti, když pobíráme
dotace? Skutečnost je taková, že financování námi poskytovaných odborných služeb je
státem koncipováno jako vícezdrojové. Na kofinancování služeb se mají určitým procentem
podílet obce. Získat dostatek financí je však obtížné, od některých obcí prakticky nemožné.
Středočeský kraj, na rozdíl od například Libereckého kraje, zatím metodiku spolufinancování
služeb pro obce nevydal a na obce v tomto směru metodicky nijak nepůsobí. Dalším důvodem
pro vyhlášení sbírky je nárůst objemu námi poskytované materiální pomoci (zejména se
jedná o potraviny, hygienické a úklidové prostředky pro osoby ve finanční tísni, v roce 2020
o hmotnosti více než 8 tun), a s tím spojený nárůst nákladů na dopravu, skladování
a distribuci. Všechny služby jsou přitom poskytovány bezplatně. Ročně pomáháme stovkám
rodin a jednotlivců zejména z Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska. Řadu činností
zajišťujeme prostřednictvím dobrovolníků, což je v pořádku u akcí jako je např. tradiční Sbírka
potravin. Dobrovolníci však nemohou poskytovat odborné služby a zaměstnanci se nemohou
z vlastních peněz skládat na provozní náklady služeb. Z výše uvedených důvodů je naše
organizace dlouhodobě v obtížné finanční situaci.
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na kofinancování komplexu služeb,
poskytovaných spolkem LUMA MB, z. s. občanům bezplatně. Jedná se o náklady na
poskytování odborných služeb pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, rodiny
s ohroženými dětmi, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, seniory, osoby se zdravotním postižením a další cílové skupiny, a poskytování
materiální pomoci (zejména potraviny, hygienické a úklidové prostředky, vybavení
domácnosti, ošacení) vč. nákladů na dopravu, skladování, příjem, distribuci zboží. Účelem
sbírky je získat prostředky na úhradu části nákladů provozních, osobních a materiálních,
včetně pořízení ojetého automobilu k cestám za klienty a pro distribuci materiální podpory.
Sbírka byla povolena na dobu neurčitou na území celé ČR všemi zákonem povolenými prostředky.
SBÍRKOVÝ ÚČET: 280570402/0300
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Podpořte nás při nákupech na internetu
Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete
na něm přes 1200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti,
obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou, naše organizace vždy dostane příspěvek.
Jak na to:
1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché
rozšíření od GIVTu – Pomocníka.
Získáte ho zde: https://givt.cz/
aplikace.
2. Až budete nakupovat, Pomocník se
objeví na e-shopech, které s GIVT.cz
spolupracují. Vy si v něm jen zvolte,
koho chcete podpořit.
3. Nakupte si, jak jste zvyklí. To je
celé. Nestojí vás to nic navíc a my
dostaneme část peněz z hodnoty
nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete
o této možnosti říci i svým přátelům.  Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Darujte potřebnou materiální pomoc
Věnujte školní a výtvarné potřeby (školní tašky a penály, papíry, pastelky, štětce atd.), dětské
knihy a omalovánky či výbavy pro miminka. Vaši pomoc předáváme potřebným v regionech,
v nichž působíme. Pro podrobnější informace – co v současné době zejména potřebujeme,
nás prosím kontaktujte.
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Staňte se dobrovolníkem
Vítáme pomoc zkušených odborníků i naprostých laiků. Uplatnění najdeme pro všechny.
Záleží na tom, kolik času chcete práci u nás věnovat a jaké máte zkušenosti. Podstatné je, co
by Vás skutečně bavilo. V současné době u nás rádi přivítáme:
•

fundraisery

•

spolupracovníky pro přímou tvorbu i realizaci nových projektů

•

poradci – odborníci na dílčí témata, řešená v sociálně-právní poradně

•

dobrovolníci při realizaci Sbírky potravin

•

konzultanti nových projektových záměrů

•

distributoři informačních letáků

•

pomocníci příjmu a výdeje materiální pomoci
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V roce 2020 jsem realizovali několik projektů mj. projekt „Automobil
pro klienty MB“, který podpořil Nadační fond ŠKODA AUTO. »

PROJEKTY
V roce 2020 jsme realizovali několik projektů, které nám umožnily poskytovat naše služby
i v době nouzového stavu.

Zapůjčení auta pro distribuci materiální
pomoci a k poskytování služeb
V rámci charitativního projektu Škoda Auto pomáhá nám byl v těžkých časech k boji
s koronavirem zapůjčen osobní automobil. Na projektu se dále podílela carsharingová
platforma HoppyGo a ŠKODA AUTO DigiLab. Již v prvních dvou dnech jsme tímto
automobilem rozvezli tunu potravin a hygienických potřeb více než 200 potřebným lidem
a následně auto sloužilo svému účelu denně. Náš tým posílený o dobrovolníky distribuoval
také v té době nedostatkové roušky, dětské knihy, školní potřeby a edukativní hračky z darů
veřejnosti. Zajistili jsme i pitnou vodu pro desítky lidi, kteří k ní neměli přístup. Potřebným
lidem byly přímo v terénu poskytovány i odborné služby. Naše pomoc byla zaměřena na
rodiny i jednotlivce v krizi, oběti domácího násilí a trestných činů, rodiny s ohroženými dětmi
a další potřebné lidi primárně z okresu Mladá Boleslav, ale i z okolních okresů.

Projekt Automobil pro klienty LUMA MB
Automobil ŠKODA OCTAVIA II combi jsme díky dárcům zakoupili 27. listopadu 2020. Auto
začalo okamžitě sloužit svému účelu. Tedy k cestám za našimi klienty: ohroženými dětmi,
oběťmi domácího násilí a trestných činů a dalšími potřebnými lidmi z celého okresu Mladá
Boleslav. Sociální služby, pomoc obětem trestných činů a materiální pomoc pro osoby ve
finanční tísni jsme poskytovali i v době nouzového stavu.
Projekt „Automobil pro klienty LUMA MB“ byl realizován díky finanční podpoře Nadačního
fondu ŠKODA AUTO. Projekt byl kofinancován Dopravním podnikem Mladá Boleslav, městem
Benátky nad Jizerou a statutárním městem Mladá Boleslav.
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Projekt Pomoc obětem trestných činů 2020
Obětem trestných činů byla díky realizaci tohoto projektu poskytována komplexní bezplatná
pomoc i v době nouzového stavu. Oběti mohly využívat poradenství, pomoc se sepisováním
listin a doprovod na Policii ČR a k soudu důvěrníkem. Přirozenou součástí služby, kterou
poskytujeme již od roku 2014, je emocionální podpora. Oběti mohou být provázeny celým
procesem trestního řízení. Mohou požádat o pomoc ještě před podáním trestního oznámení.
Nebo i po skončení trestního řízení, pokud např. usilují o získání odškodného. Služba je
poskytována obětem všech druhů trestných činů. Stále více klientů je z kategorie „zvláště
zranitelných obětí“. Mezi ně patří například děti, senioři, oběti sexuálních útoků a různě
hendikepovaní lidé. Tyto oběti potřebují vyšší míru podpory nežli ostatní. Například mají při
výslechu právo na zvlášť citlivý a ohleduplný přístup.
Služby byly i v době nouzového stavu poskytovány bez přerušení. Pouze jsme dávali přednost
distanční formě, pokud to bylo možné. Mnoho situací šlo zvládnut prostřednictvím telefonu
a e-mailu.
V roce 2020 výrazně přibylo nezletilých dětí, na které jejich rodič řádně neplatí výživné.
Řada dalších rodin se dostala do finanční tísně. LUMA MB proto poskytovala i bezplatnou
materiální pomoc, například potraviny, hygienické a úklidové prostředky, roušky, dětské
knihy, obuv, oblečení a školní potřeby. Materiální pomoc byla poskytována díky skvělé
spolupráci s Potravinovou bankou Praha a s čím dále vydatnější podporou stále rostoucího
počtu dárců z řad široké veřejnosti.
Projekt „Komplexní pomoc obětem trestných činů 2020“ byl realizován s finančním přispěním
Středočeského kraje. Projekt „Poradna pro oběti trestných činů 2020“ byl realizován za
finanční podpory Ministerstva spravedlnosti z dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné
činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Služba
byla finančně podpořena městem Mnichovo Hradiště a městem Benátky nad Jizerou.
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„Krabice od bot“ je největší tuzemská sbírka vánočních dárků pro děti
z rodin ohrožených chudobou. Sbor dobrovolných hasičů Borovice se
zapojil a zorganizoval sbírku i pro děti našich klientů. Paní Hana Kuntošová
nám přivezla plné auto dárků. 65 dětí mělo díky těmto úžasným dárcům
veselejší vánoce.

FINANČNÍ VÝKAZY
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I. Základní údaje
Účetní období:
Název:
Sídlo organizace:
Právní forma:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
LUMA MB, z. s.
Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
spolek

Datum vzniku: 12. 8. 2003 zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským
soudem v Praze oddíl L, vložka 13972
Účel (poslání): poskytování dostupné, diskrétní a bezplatné profesionální podpory
a pomoci sociálně znevýhodněným jednotlivcům, rodinám a
komunitám, obětem domácího násilí a obětem trestných činů.

Hlavní činnost: poskytování registrovaných sociálních služeb, poskytování
akreditované pomoci obětem trestných činů, poskytování
bezplatné materiální pomoci klientům organizace, realizace
dalších aktivit, programů a projektů, zaměřených na sociální
integraci těchto osob, jejich vzdělávání a zaměstnávání,
environmentální osvěta.

Vedlejší (hospodářská) činnost: není
Orgány spolku: členská schůze, ředitel
Nejvyšší orgánem spolku je schůze všech jeho členů-členská schůze. Členská
schůze rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí ředitele a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o zániku spolku,
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h) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.

II. Obecné účetní zásady
II.1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů.
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 5.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Stavby organizace odepisuje 50 let.
Automobily organizace odepisuje 5 let.
Ostatní samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.
II.2. Cenné papíry a podíly
Ve sledovaném účetním období firma neměla cenné papíry a majetkové účasti.
II.3. Zásoby
Nejsou.
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II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně v
souladu s vyhláškou netvoří opravné položky. O případné tvorbě opravné položky
může rozhodnout ředitel organizace.
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených
dotací na již proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně
přijaty až v dalším období.
II.5. Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu
platném ke dni jejich vzniku.
II.6. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou
nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na
účet skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně s účtováním odpisů.
II.8. Veřejná sbírka
Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích
získaných z veřejné sbírky. Průběžně organizace účtuje o použití výtěžku veřejné
sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch účtu 681 –
Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny
68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku
a ztráty (příjem do sbírky má charakter přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav
fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další
použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu k rozvahovému dni.
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II.9. Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch
výnosů na účet 681 – Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v
daném účetním období) nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost
a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř.
nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje o použití darů z fondu podvojným
zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace pro
zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty (použití
individuálních darů z fondu má charakter přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný
stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.
II.10. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na
účtu skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V případě, že je utraceno v rámci
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace
dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 –
Dotace, tak, aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.
II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál, ad.
Ve vlastním jmění jsou evidovány výsledky hospodaření uplynulých let a investiční
dotace.
II.12. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to
možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dlouhodobý majetek
Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1.
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace není společníkem v žádných subjektech.
Organizace nedrží podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie.
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
III.4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od
rozvahového dne.
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
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III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019

7

6

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020

Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2019

1

1

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč

2019 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na
na členy řídících
orgánů
zaměstnance
orgánů
Mzdové náklady

2101

0

1635

0

Zákonné sociální pojištění

600

0

485

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

0

0

Zákonné sociální náklady

7

0

6

0

Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2020
uzavřela smluvní vztahy.
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2020 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly
mimořádné svým původem nebo objemem.
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III.10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla
ani nepřijala žádná ručení.
III.11. Přijaté dotace
V roce 2020 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel

Částka
1.925.263

Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační program A
Středočeský kraj
OPZ III., reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-005/0014160

1.265.186

Ministerstvo spravedlnosti

136.547

Středočeský kraj Humanitární Fond

100.000

Ministerstvo práce a sociálních věcí mim. dotace v souvislosti s
COVID 19
město Mnichovo Hradiště

122.391
30.000

město Benátky nad Jizerou

40.000

statutární město Mladá Boleslav

10.000

Celkem

3.629.387

III.12. Přijaté dary
V roce 2020 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary
v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):
Poskytovatel

Částka

Potravinová banka Praha, z. s.

14.843

Dopravní podnik Mladá Boleslav

25.000

Nadační fond Škoda Auto

50.000

Celkem

89.843

Komentář

Z výše uvedených darů organizace v roce 2020 využila dary ve výši 89.843 Kč.
Současně organizace v roce 2020 využila dary z předchozích let, a to v celkové výši
11.043 Kč.
III.13. Poskytnuté dary
Organizace neposkytla v účetním období žádné dary.
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III.14. Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2020 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku:
Číslo jednací a datum rozhodnutí:
č.j. 153690/2019/KUSK, sp. zn. SZ_151304/2019/KUSK 26. 11. 2019.

Číslo sbírkového účtu: 280570402/0300
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Martina Brzobohatá
Datum zahájení sbírky: 26. 11. 2019
Datum ukončení sbírky: sbírka doposud probíhá
Účel sbírky
Kofinancování komplexu služeb, poskytovaných spolkem LUMA MB, z. s., občanům
bezplatně. Jedná se o náklady na poskytování odborných služeb pro oběti domácího
násilí, oběti trestných činů, rodiny s ohroženými dětmi, osoby v krizi, osoby ve
finanční tísni, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, seniory, osoby se
zdravotním postižením, ad. a poskytování materiální pomoci (potraviny, hygienické a
úklidové prostředky, vybavení domácnosti, ošacení, ad.) vč. nákladů na dopravu,
skladování, příjem, distribuci zboží. Účelem sbírky je získat prostředky na úhradu
části nákladů provozních, osobních a materiálních, včetně pořízení ojetého
automobilu k cestám za klienty a pro distribuci materiální podpory.
Výnos sbírky v roce 2020
Hrubý výtěžek sbírky: 45.904 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 45.348,73 Kč
V roce 2020 využito: 6.541 Kč
K dalšímu použití: 38.807,73 Kč
Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtě a evidována ve zvláštním
fondu ve vlastních zdrojích organizace.
III.15. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých
let. Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši 19.786 Kč. Základ daně z příjmu
před snížením základu daně dle §20 odst. 7 ZDP ve výši 19.786 Kč byl zjištěn
rozdílem výnosů ve výši 3.761.945 Kč a nákladů ve výši 3.742.159 Kč.
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Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v
souladu s §20 odst. 7 ZDP.
III.16. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky
Již na konci roku 2019 se objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus).
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil
mnoho zemí. Veškeré dopady dané situace, které se projevily v roce 2020 byly plně
promítnuty do účetní závěrky 2020. Situace se neustále vyvíjí a vedení organizace
není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto
událostí na organizaci v dalším období. Nicméně vedení organizace zvážilo
potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají
významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že organizace bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

V Mladé Boleslavi

dne 25. 4. 2021

Sestavil: Libuše Krejcárková

Statutární orgán: Mgr. Martina Brzobohatá

Příloha č. 1 – Rozpis dlouhodobého majetku
Škoda Fabia
poř. cena
Škoda Octavia I poř. cena
Škoda Octavia II poř. cena

0 Kč,
254.798 Kč,
120.000 Kč,

Celkem v hodnotě

374.798 Kč.
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Zpráva o činnosti byla schválena členskou schůzí dne 29. června 2021.
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