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Slovo předsedy
Komunitního centra 
Petrklíč

Je za námi již sedmý rok fungová-
ní Komunitního centra Petrklíč, 
a já můžu s hrdostí prohlásit, že jde 
o rok rekordní. I v roce 2021 jsme 
pokračovali v růstu námi realizo-
vaných činností. Proti nám sice 
stál strašák jménem covid-19, 
ale díky štědré podpoře širokého 
spektra dárců a dlouhodobých 
partnerů a nadstandardní píli 
našich pracovníků jsme úspěšně 
pokračovali v naplňování naší 
vize.

Navýšily se počty našich kancelá-
ří a rozrostlo se i jejich zázemí. 
V Praze jsme ke kanceláři v ulici 
U Nových vil na Praze 10 museli 
zřídit druhou kancelář o kousek 
dále v ulici Černokostelecká, 
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abychom se do prostor vůbec 
vešli. Díky domluvě s Českou 
radou dětí a mládeže jsme získali 
kancelář na Senovážném náměs-
tí na Praze 1. Tam jsme umístili 
pracovníky ústředí. Abychom 
měli pokrytí i v rámci Prahy 5, 
po dohodě s Českým sdružením 
CASD využíváme kancelářské 
prostory v ulici Peroutkova. 

Novinkou je pak celá nová 
pobočka zahrnující kancelář 
a zasedací místnost v Pardubicích 
v ulici Labský Palouk. Pro nás je to 
velký krok, protože z tohoto místa 
můžeme pohodlně koordinovat 
poskytování péče v celých 
Pardubicích. Pro rok 2021 jsme 
získali i finanční podporu statutár-
ního města Pardubice, která 
nám umožnila přijmout koordiná-
torku péče vyčleněnou pouze 
na Pardubice.

Jako terénní služba klademe 
důraz na naší dostupnost. Tu jsme 
zvýšili i díky zakoupení dalšího 
automobilu, který slouží pečova-
telkám k přesunům mezi klienty 
ze vzdálenějších lokalit. Po dohodě 
s Pardubickým krajem jsme 
prodali dva starší vozy a místo 
nich jsme koupili dva zánovní 
automobily. Už jen s ohledem na 
bezpečnost jde o krok správným 
směrem.

Roční obrat v minulém roce 
dosáhl rekordní částky 13,7 mil. 
Kč. Díky tomu jsme mohli poskyt-
nout 19 111 hodin asistence či 
péče 120 klientům. I tento údaj je 
rekordní, a to ani nezmiňujeme 
563 hodin dobrovolné práce, 
kterou odvedlo 23 dobrovolníků 
nebo poradenství pro 90 klientů 
z řad seniorů nebo pečujících. 
Nákladovost sociálních služeb 
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se díky realizovaným investicím
a mimořádným odměnám zvedla 
na 700 korun za hodinu asistence-
či péče. I tak jde ale o výsledek 
navazující na minulé roky a potvr-
zující naše efektivní fungování.

Projektem, který měl v rámci naší 
činnosti v roce 2021 premiéru, je 
projekt Archa pomoci, který jsme 
převzali od Sboru CASD Praha 
Smíchov. Došlo k navýšení perso-
nálního zajištění a v jeho důsledku 
i výkonu ve prospěch klientů. 
Projekt nyní obsahuje akreditova-
né dobrovolnické centrum, 
poradnu a realizuje výlety pro 
seniory a setkávání pro neformál-
ní pečující a rozšiřuje dosavadní 
činnost Komunitního centra 
Petrklíč o další zajímavé aktivity.

Pro rok 2022 plánujeme realizaci 
projektu podpořeného z IROP 
REACT-EU, v rámci kterého zakou-
píme 8 elektro nebo hybridních 
automobilů a IT vybavení v celko-
vé hodnotě 9,5 mil. Kč. Stejně tak 
s napětím čekáme na informace 
od MČ Praha 10, se kterou jedná-
me o zřízení komunitního centra u 
parku Grébovka. Tam bychom 
mohli navázat na práci s dětmi 
a mládeží, kterou jsme započali 
během roku 2021.

Děkujeme za Váš zájem a podpo-
ru a těšíme se na další spolupráci 
ve prospěch našeho okolí. Bc. Jakub Fraj,

předseda spolku

3



Slovo náměstka 
primátora statutárního 
města Pardubice

Rok 2021 byl pro nás všechny 
bohužel opět ve znamení Covidu. 
Covidové restrikce znamenaly 
nepříjemné omezení běžného 
života všech lidí, nicméně pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením tato omezení přinášela 
v  mnoha případech i existenční 
potíže. Proto jsem velmi rád, 
že Petrklíč znamenal pro klienty 
v roce 2021 stabilitu a jistotu kvalitní 
péče v jejich přirozeném prostředí. 
Komunitní centrum Petrklíč je 
na území Pardubického kraje již 
stabilním poskytovatelem, který byl 
roce 2021 byl zařazen do sítě 
poskytovatelů sociálních služeb 
i ve městě Pardubice. Petrklíč 
rozšířil portfolio poskytovatelů 
terénní pečovatelské služby, 

Slovo náměstka primátora

přičemž jeho činnost byla podpo-
řena z rozpočtu statutárního města 
v  rámci dvouletého financování 
v celkové výši ve výši přes 376 tisíc 
korun.
Velmi platným členem se Petrklíč 
stal také na platformě Komunitní-
ho plánování, kde ochotě přenáší 
poznatky z  terénu, které jsou pro 
nás velmi cennou zpětnou vazbou 
při dalším plánování rozvoje služeb 
na území města.
Petrklíč hodnotím jako progresivní 
a kvalitní tým profesionálů, 
kteří svou prací naplňují poslání 
pomoci druhému s  ohledem 
na tolik potřebnou lidskost. Všem 
pracovníkům, kteří zajišťovali 
a zajišťují každodenní nelehkou 
práci ve prospěch občanů města, 
patří velké poděkování za jejich 
osobní nasazení a spolehlivost.
Věřím, že se i nadále budou Pardu-
bice pro Petrklíč stabilním donáto-

rem a Petrklíč pro Pardubice kvalit-
ním poskytovatelem sociálních 
služeb s dobrou pověstí. 

Mgr. Jakub Rychtecký,
náměstek primátora
statutárního města Pardubice

4



5



10 285
hodin

asistence

poskytnutých úkonů
+12 274

klientů52 automobil1zaměstnanců28

Osobní asistence v Praze

trvalo poskytnutí
průměrného úkonu

0,84 hodiny

je průměrný čas věnovaný jednomu klientovi.198 hodin

je cena 1 hodiny asistence (tj. výše spoluúčasti klienta).130 korun

je hodnota 1 hodiny asistence (dle rozpočítaných nákladů).557 korun
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Organizační diagram osobní asistence

Vedoucí služby

Sociální
pracovnice

Zástupce
ředitele Účetní

Pracovníci zázemí osobní asistence

Výkonný
ředitel

Bc. Jakub Fraj - výkonný ředitel
Bc. Samuel Dolejš - zástupce ředitele
Stanislava Sotlová - účetní
Bc. Veronika Dolejšová - vedoucí služby a koordinátorka asistence
Mgr. Vladimíra Čížková, Bc. Zuzana Sekaninová, DiS. - sociální pracovnice 
Hana Králová - administrativní pracovnice

Administrativní
pracovnice

Osobní
asistentky

Koordinátorka
asistence
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Soukromí dárci

Dotace od státu

Tržby
1 342 455,00 Kč

4 113 076,00 Kč

189 833,00 Kč
Ostatní výnosy

83 112,00 Kč

Osobní náklady

Služby

Spotřeba
378 669,00 Kč

724 198,00 Kč

4 558 141,00 Kč
Ostatní náklady

67 468,00 Kč

Přehled výnosů a nákladů 2021
Hospodaření osobní asistence

Přehled odasistovaných hodin v roce 2021

Leden 
898 h

Únor 
853 h

Březen 
946 h

Duben 
840 h

Květen 
997 h

Červen 
882 h

Červenec
782 h

Srpen
715 h

Září
741 h

Říjen
872 h

Listopad
907 h

Prosinec
852 h

0

200
400

600
800

1000

5 728 476,00 Kč
Výnosy

5 728 476,00 Kč
Náklady

Osobní asistence v Praze
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10 285
hodin

Během roku 2021 došlo k navýše-
ní počtu pracovníků přímé péče 
i pracovníků zázemí služby. 
To nám umožnilo navýšit kapaci-
tu služby i její výkon oproti roku 
2020. Rozšířili jsme zázemí služby 
o další kancelář a navázali bližší 
spolupráci s Archou pomoci. 
Za důležité považujeme i navýše-
ní počtu hodin v krajské síti pro 
další období na léta 2022 – 2024.

Výkon osobní asistence

Osobní asistence v Praze
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Pečovatelská služba v Pardubickém kraji

8 826
hodin péče

poskytnutých úkonů
+24 019

klientů68 automobily4zaměstnanců25

trvalo poskytnutí
průměrného úkonu

0,37 hodiny

je průměrný čas věnovaný jednomu klientovi.130 hodin

je cena 1 hodiny péče (tj. výše spoluúčasti kienta).130 korun

je hodnota 1 hodiny péče (dle rozpočítaných nákladů).755 korun
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Organizační diagram pečovatelské služby

Vedoucí služby

Sociální
pracovnice

Zástupce
ředitele Účetní

Pracovníci zázemí pečovatelské služby

Výkonný
ředitel

Bc. Jakub Fraj - výkonný ředitel
Bc. Samuel Dolejš - zástupce ředitele
Stanislava Sotlová - účetní
Markéta Voleská - vedoucí služby a koordinátorka péče
Jana Koželuhová, DiS., Veronika Pinkavová, DiS. - sociální pracovnice
Jitka Hubálková - administrativní pracovnice

Administrativní
pracovnice

PečovatelkyKoordinátorka
péče
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Pečovatelská služba v Pardubickém kraji

Soukromí dárci

Dotace od státu

Tržby
1 228 167,00 Kč

5 225 147,00 Kč

82 018,00 Kč
Ostatní výnosy

129 725,00 Kč

Osobní náklady

Služby

Spotřeba
968 163,00 Kč

1 039 376,00 Kč

4 475 127,00 Kč
Ostatní náklady

182 391,00 Kč

Výkon pečovatelské služby v roce 2021

Leden 
502 h

Únor 
498 h

Březen 
687 h

Duben 
721 h

Květen 
793 h

Červen 
766 h

Červenec
831 h

Srpen
795 h

Září
871 h

Říjen
872 h

Listopad
763 h

Prosinec
727 h

0

200
400

600
800

1000

6 665 057,00 Kč
Výnosy

6 665 057,00 Kč
Náklady

Přehled výnosů a nákladů 2021
Hospodaření pečovatelské služby
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8 826
hodin

Pečovatelská služba v Pardubickém kraji

I přes komplikace provázející rok 
2021 jsme se dále věnovali růstu 
kapacity a výkonu naší služby. 
Zařídili jsme kontaktní místo 
v Pardubicích, které podpořilo 
růst naší služby v této oblasti. 
Zakoupili jsme také nový automo-
bil a vyměnili dva starší automobi-
ly za dva zánovní. Tím jsme i v roce 
2022 naší službu posunuli dál.

Výkon pečovatelské služby
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Projekt Archa pomoci
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Organizační diagram Archy pomoci

Výkonný ředitel
a zástupce

Poradna

Vedoucí
projektu

Kontrolní komise
Archy pomoci

Dobrovolníci

Dobrovolnické
centrum

Ostatní
činnost

Pracovníci Archy pomoci
Bc. Jakub Fraj
výkonný ředitel

Bc. Samuel Dolejš
zástupce ředitele

Mgr. Jana Perdomo
vedoucí projektu a koordinátorka dobrovolníků

Hana Králová
administrativní pracovnice

Stanislava Sotlová
účetní

Kontrolní komise Archy pomoci
Bc. Jakub Fraj
předseda kontrolní komise

Bc. Samuel Dolejš
člen

Ing. Milada Macháňová
členka

Stanislava Sotlová
členka

Mgr. Václav Vondrášek
člen
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Projekt Archa pomoci

563 hodin
dobrovolnické práce

dobrovolníků23klientů v rámci
dobrovolnictví12 klientů poradny90

Archa pomoci je projektem, který jsme v roce 2021 převzali 
od Sboru CASD Praha Smíchov. Projekt zastřešuje činnost 
dobrovolnického centra, pro které jsme u Ministerstva vnitra 
ČR zařídili akreditaci. Dále se věnuje podpoře a poradenství 
seniorům a neformálním pečujícím. Projekt se orientuje i na 
organizaci výletů pro seniory a setkávání neformálních 
pečujících. Snažíme se být podporou, která doplňuje námi 
poskytované sociální služby.

1x
odborný pracovník

projektu

2 výlety45 účastníků výletů

4x
setkání nebo konference
pro neformální pečující

20
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Projekt Archa pomoci
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Soukromí dárciDotace od státu
235 020,00 Kč 426 480,00 Kč

Osobní náklady

Služby

Spotřeba
78 689,00 Kč

124 870,00 Kč

457 841,00 Kč
Ostatní náklady

100,00 Kč

661 500,00 Kč
Výnosy

661 500,00 Kč
Náklady

Hospodaření Archy pomoci
Přehled výnosů a nákladů 2021
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Komunitní centrum Petrklíč 
realizovalo během letních 
prázdnin v souladu s dotační 
výzvou MŠMT projekt Letní 
kempy 2021 zahrnující aktivity 
zaměřené na snížení nerovnosti 
v přístupu ke vzdělávání a pod-
poru duševního zdraví u dětí, 
které ve školním roce 
2020/2021 plnily povinnou 
školní docházku, v důsledku 
pandemie COVID 19.

V rámci realizace projektu bylo 
realizováno celkem 7 letních 
kempů, které se uskutečnily 
rovnoměrně v průběhu celého 
období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021. 
Do realizace letních kempů se 
zapojilo 120 dětí v roli účastní-

ků. Struktura účastníků protíná 
celé věkové spektrum základní 
školní docházky a celé sociální 
spektrum společnosti. Letních 
kempů se účastnily děti 
i ze sociálně slabších rodin, 
pro které byla účast na letním 
kempu první zkušenost s jakým-
koliv druhem tábora.

Děkujeme Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
za podporu realizace projektu 
dotací ve výši 315 000,- Kč.

V následujícím roce bychom 
rádi na činnost s dětmi 
a mládeží dále navázali celo-
roční činností zahrnující setká-
vání, víkendové akce, příměst-

Děti a mládež

ské tábory i letní tábor v příro-
dě. Budeme rádi, pokud 
se nám ve spolupráci s MČ 
Praha 10 podaří zrealizovat náš 
záměr zřídit komunitní centrum 
s různorodou nabídkou činností 
nejen pro děti a mládež. 
Takový prostor by nám umožnil 
rozšířit naší činnost o například 
dětskou skupinu, kroužky, 
cvičení či další volnočasovou 
činnost.
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Abychom se mohli věnovat naší činnosti na plno, potře-
bujeme podporu z našeho okolí. Velké poděkování patří 
všem našim partnerům, kteří nás podporují nejen finanč-
ně, ale i radou a povzbuzením. Díky nim na to nejsme 
sami a máme se o koho opřít. Moc děkujeme za vše, 
co pro nás děláte!

Státní správa a samospráva

Na úrovni ministerstev nás podporuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR zejména v oblasti sociálních služeb. 
Finanční podporu jsme v roce 2021 získali i od Minister-
stva školství mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti práce 
s dětmi a mládeží. Ministerstvo vnitra ČR zase podpořilo 
náš akreditovaný dobrovolnický program.

Naší činnost v rámci Prahy podporuje jak Hlavní město 
Praha, tak jednotlivé městské části zahrnující MČ Praha 
3, Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha 10.

V Pardubickém kraji je naším partnerem mimo samotný Pardubic-
ký kraj také statutární město Pardubice a město Česká Třebová.

Naši partneři
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S oběma kraji máme uzavřenou tříletou smlouvu o pověře-
ní k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu, která 
nám zajišťuje financování námi poskytovaných sociálních 
služeb v rámci krajských sítí. Tyto smlouvy na konci roku 
2021 končí a budou nahrazeny novými smlouvami 
na období let 2022 – 2024. To nám poskytne stabilitu 
a předvídatelnost dalšího fungování naší organizace.

Soukromé právnické osoby

Mezi organizace, se kterými spolupracujeme, řadíme 
humanitární organizaci ADRA a její Nadaci ADRA, České 
sdružení CASD a jeho sbory (zejména Sbor CASD Praha 
Smíchov), Dobrovolnické centrum Protěž, Fórum dárců 
či Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Podporují nás 
i podnikatelé, mezi které řadíme spolek ASI-CS nebo firmy 
VETO a Country Life. 

Protože je pro nás důležité být součástí větších sítí organi-
zací, řadíme se mezi členy Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR, Asociace nestátních neziskových organi-
zací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
České asociace pečovatelské služby, Rady dětí a mláde-
že hlavního města Prahy a přeneseně i České rady dětí 
a mládeže.
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AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkemA. 835

Dlouhodobý hmotný majetek celkemII. 1 001

Hmotné movité věci a jejich soubory4. 1 001

Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV. -166

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

7. -166

Krátkodobý majetek celkemB. 682

Pohledávky celkemII. 386
Odběratelé

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. 236
Poskytnuté provozní zálohy4. 143
Ostatní přímé daně9. 7
Jiné pohledávky17. 0
Krátkodobý finanční majetek celkemIII. 264
Peněžní prostředky v pokladně1. 8
Peněžní prostředky na účtech3. 256

Aktiva celkem 1 517

285

524

524

-239

-239

709

364

206

98

0

60

345

Jiná aktiva celkemIV. 320

28
317

Příjmy příštích období2. 320

994

Hospodaření v roce 2021
Rozvaha - aktiva (v tis. kč) k 31. 12. 2021
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PASIVA
Vlastní zdroje celkemA. -233
Jmění celkemI. 218
Vlastní jmění1.

2.
141

Fondy 77
Výsledek hospodaření celkem -451
Účet výsledku hospodaření

B.

X
II.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
1.

-451
Cizí zdroje celkem 1 227
Dlouhodobé závazky celkem

3.

1 227
Dohadné účty pasivní6. 52

II.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

7. 182

Ostatní přímé daně9. 47
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu12. 44
Jiné závazky17. 12
Krátkodobé úvěry18. 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23. 455
Pasiva celkem 994

20
214
211

3
-194
258

-452
1497

77
77

Krátkodobé závazky celkem 1173
Dodavatelé 1. 54

III. 1420
58

Zaměstnanci5. 381 525
229

0
0
8

600
0

1517

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období

Rozvaha - pasiva (v tis. kč) k 31. 12. 2021
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NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované službyI. 3 539

Opravy a udržování3. 72

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 1. 1 664

Náklady na cestovné4. 65
Náklady na reprezentaci5. 14
Ostatní služby6. 1 723
Osobní nákladyIII. 9 685
Mzdové náklady10. 7 292
Zákonné sociální pojištění11. 2 088
Zákonné sociální náklady13. 305
Daně a poplatkyIV. 2

Ostatní nákladyV. 95
Daně a poplatky15. 2

Nákladové úroky18. 9

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekVI. 134
Odpisy dlouhodobého majetku23. 134
Poskytnuté příspěvkyVII. 12
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organ. složkami28. 12

Jiné ostatní náklady22. 83

Náklady celkem 13 467

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

0

0

3 539

72

1 664
Prodané zboží2. 101

65
14

1 723
9 685
7 292
2 088

305
2

95
2

9
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále16. 303

134
134
12
12

83

13 467

Celkem

Stav k rozvahovému dni

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost

Výkaz zisku a ztráty - náklady (v tis. kč) k 31. 12. 2021

Hospodaření v roce 2021
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Provozní dotace

Provozní dotaceI.

Přijaté příspěvky

1.

3. Přijaté příspěvky (dary)

Tržby za vlastní výkony a zboží

Ostatní výnosy

C.

D.

Zúčtování fondů

III.

II.

IV.

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

9.

Výsledek hospodaření po zdanění 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 860

9 860

1 044

1 044

2 666

45

Tržby z prodeje majetkuV. 0110

37

Jiné ostatní výnosy10. 08

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11. 0110

13 725

258

258

9 860

9 860

1 044

1 044

2 666

45

110

37

8

13 725

258

258

VÝNOSY Celkem

Stav k rozvahovému dni

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost

Výkaz zisku a ztráty - výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2021

Účetní závěrka byla schválena správní radou dne 28. března 2022.
Plné znění účetní závěrky je k dispozici ve sbírce listin ve veřejném rejstříku nebo na webu www.petrklice.cz.
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Hospodaření v roce 2021

Usnesení Dozorčí rady Komunitního centra Petrklíč
k účetní závěrce za rok 2021

Dozorčí radě KCP byly předloženy kompletní účetní 
výkazy za rok 2021, tj. rozvaha v plném rozsahu 
a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. Pověřený člen 
Dozorčí rady KCP Ing. Stanislav Rusňák po seznámení 
se s materiály předložené účetní spolku Stanislavou 
Sotlovou došel k závěru, že nenašel žádné nedostatky.

Účetním výsledkem hospodaření za rok 2021 je zisk 
ve výši 257 717,- Kč (bez odpisů majetku je zisk 391 
384,- Kč). Po převodu zisku na účet neuhrazené ztráty 
minulých let bude ze ztráty, která vznikla v minulých 
letech, zbývat už jen 195 279,- Kč. Současně dojde 
k tomu, že vlastní jmění a fondy, vč. výsledku hospo-
daření, dosáhnou kladné hodnoty 19  409,- Kč. Tím 
se daří naplňovat prognózu v likvidaci ztráty během 
3 let, když ztráta z minulých let byla historicky 741 
016,- Kč. Spolek měl ke konci roku 2021 na bankov-
ních účtech 256 tis. Kč. To svědčí o dobrém hospoda-
ření spolku.

Doporučujeme schválit výsledky hospodaření spolku 
za rok 2021 s tím, že účetní zisk ve výši 257 717,41 Kč 
bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých 
let.

Závěr kontrolního zjištění:
Na základě výše uvedených skutečností a vlastních 
zjištění doporučuje Dozorčí rada KCP schválit účetní 
závěrku Komunitního centra Petrklíč, z.s. za rok 2021.

Za Kontrolní komisi KCP dne 28. března 2022

Mgr. Soňa Sílová, předsedkyně
Ing. Stanislav Rusňák, člen
Mgr. Jakub Sotl, člen
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4 149 000,- Kč
2 759 000,- Kč
1 877 032,- Kč

420 000,- Kč
315 000,- Kč
188 100,- Kč

45 000,- Kč
39 800,- Kč
30 000,- Kč
21 000,- Kč
15 000,- Kč
12 300,- Kč

9 871 232,- Kč

Přehled významných partnerů

194 328,- Kč
150 000,- Kč
107 000,- Kč

70 000,- Kč
40 000,- Kč

561 328,- Kč

Pardubický kraj
Hlavní město Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Praha 10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pardubice
Praha 5
Praha 6
Ministerstvo vnitra ČR
Česká Třebová
Praha 4
Praha 3
Celkem

Státní správa a samospráva

Nadace ČEZ
České sdružení CASD
Fórum dárců
Sbor CASD Praha Smíchov
ASI-CS
Celkem

Soukromé právnické osoby
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Hospodaření v roce 2021

Organizační diagram Komunitního centra Petrklíč

Organizační struktura

Dozorčí radaSprávní rada

Osobní
asistence

Praha

Pečovatelská služba
Pardubický kraj

Archa
pomoci

Děti 
a mládež

Členská
schůze

Kontrolní komise
Archa pomoci
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Úplný název:  Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
IČ:    03776395
Číslo účtu:   2000767171/2010 (Fio banka)
Datová schránka:  453ynfv
E-mail:    kancelar@petrklice.cz

Adresa sídla:
Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová

Adresy regionálních kanceláří v Praze:
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 – Strašnice
U Nových vil 943/28, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Adresy regionálních kanceláří v Pardubickém kraji:
Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová
Labský Palouk 495, 530 09 Pardubice - Polabiny

Informace o organizaci

Počet členů spolku: 7

Statutární orgán
Bc. Jakub Fraj – předseda spolku

Správní rada
Bc. Jakub Fraj – předseda správní rady
Bc. Samuel Dolejš – člen
Jitka Hubálková - členka
Stanislava Sotlová - členka

Dozorčí rada
Mgr. Soňa Sílová – předsedkyně dozorčí rady
Ing. Stanislav Rusňák – člen
Mgr. Jakub Sotl – člen

Kontrolní komise Archy pomoci
Bc. Jakub Fraj – předseda kontrolní komise
Bc. Samuel Dolejš – člen
Ing. Milada Macháňová - členka
Stanislava Sotlová - členka
Mgr. Václav Vondrášek – člen
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www.petrklice.cz @petrklice.cz
www.archapomoci.cz @archapomoci.cz

Obsahová část: Bc. Jakub Fraj
Grafické zpracování: Jakub Renz
Text výroční zprávy za rok 2021 byl schválen správní radou dne 28. března 2022




