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O Asociaci
Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších
odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území
ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. V roce 2012 ASVSP
sdružovala 24 řádných, 2 mimořádné, 8 přidružených a 10 čestných členů. Dvěma školám
bylo zrušeno přidružené členství, 1 škola se přidruženým členem stala a dvě fyzické osoby
byly přijaty za čestné členy.
Základním cílem ASVSP zůstává zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR.
Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a
přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice.
Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považuje naprostá většina členů ASVSP
Minimální standardy vzdělávání v sociální práci. Jejich vytváření a inovace, podpora členů při
jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem
činnosti Asociace. Prostředky k dosahování uvedeného cíle jsou jednak Minimální standardy
vzdělávání v sociální práci a poskytování konzultací a jednak vydávání časopisu Sociální
práce/Sociálna práca. Vytváření a inovace Minimálních standardů, podpora členů při jejich
realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, jež jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti
Asociace. Další činností ASVSP, které přímo podporuje naplňování uvedených cílů je
vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který je v současnosti významným
profesním časopisem sociálních pracovníků v České republice a na Slovensku.
Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které
poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:
 napomoci udržení kvality a dalšímu rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
 podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
 upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim
zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a
dalších relevantních subjektů
 udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
 posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.
Časopis Sociální práce/Sociálna práca, který Asociace vydává, zastává roli významného
vzdělávacího periodika sociálních pracovníků v ČR a také na Slovensku. Tento tematicky
zaměřený čtvrtletník reaguje na palčivé otázky sociální práce a ostatních pomáhajících
profesí, reflektuje sociální práci jako praktickou disciplínu s kvalitním teoretickým zázemím.
Každé číslo garantuje nezávislý v oblasti uznávaný odborník. Časopis je vydáván spolu
s Asociáciou vzdelavateľov v sociálnej práci na základě uzavřené smlouvy.
ASVSP spolupracuje s dalšími organizacemi činnými v oblasti sociální práce u nás i
v zahraničí; je členem Evropské asociace škol v sociální práci (EASSW) a Rady pro rozvoj
sociální práce. Další informace o členech, činnosti a poslání ASVSP najdete na webových
stránkách: http://www.asvsp.org
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Členství:
Řádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje
minimálně tříleté pomaturitní nebo další vzdělávání v oboru sociální práce a je schopna dostát
minimálním standardům buď školního, nebo dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
stanoveným ASVSP. Řádný člen, který poskytuje školní vzdělávání v sociální práci, je přijat
prostřednictvím školy jako právního subjektu na základě schválení svého studijního programu
Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou
hromadou schválené studijní programy.
Mimořádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje
vzdělávání v oboru sociální práce, podmínky stanovené pro řádné členství splňuje pouze
částečně, to znamená, že její studijní program až na dílčí nedostatky odpovídá minimálnímu
standardu vzdělávání v sociální práci, aspiruje na dosažení podmínek řádného členství a má
zájem o spolupráci se členy ASVSP. Mimořádný člen, který poskytuje školní vzdělávání v
sociální práci, je přijat prostřednictvím školy nebo jiné vzdělávací organizace jako právního
subjektu na základě schválení svého studijního programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž
takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou hromadou schválené studijní programy.
Přidruženým členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR poskytuje
vzdělání v oboru sociální práce, nesplňuje podmínky pro řádné nebo mimořádné členství a má
zájem o spolupráci se členy ASVSP. Přidružený člen, který poskytuje školní vzdělávání v
sociální práci, je přijat prostřednictvím školy nebo jiné vzdělávací organizace jako právního
subjektu na základě schválení svého studijního programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž
takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou hromadou schválené studijní programy.
Čestným členem ASVSP se může na návrh výkonné rady nebo řádného člena ASVSP a po
schválení Valnou hromadou řádných členů stát fyzická osoba, která se v minulosti přímo
podílela na činnosti ASVSP nebo se jiným způsobem zasloužila o realizaci cílů ASVSP.
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Seznam členů
Řádní členové ASVSP:

Masarykova universita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, obor
Sociální politika a sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/
e-mail: necasova@fss.muni.cz
kontaktni osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, obor Sociální a diakonická práce
Blažejské nám. 9, 772 00 Olomouc
www: http://www.dorkas.cz
e-mail: info@dorkas.cz a zastupce@dorkas.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jitka Dvořáková
Ostravská universita, Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
www: http://fss.osu.cz
e-mail: oldrich.chytil@osu.cz, alice.gojova@osu.cz
kontaktni osoby: Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.; PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální práce
Jasmínová 3166/37a (dříve Jahodová 2800/44), 106 00 Praha
www: http://www.vossp.cz
e-mail: skola@vossp.cz a pavel.vozabal@post.cz
kontaktni osoba: PhDr. Pavel Vozábal
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, obor Sociální pedagogika a teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
e-mail: jabok@jabok.cz, vorlova@jabok.cz, ortova@jabok.cz, kaplanek@jabok.cz
kontaktni osoba: Dr. Marie Vorlová
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Sociální pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
e-mail: castka@pedevropska.cz
kontaktni osoba: PaedDr. Tomáš Částka
Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce a sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
e-mail: eva.zatopkova@voss-ova.cz
kontaktni osoba: Ing. Eva Kazdová
Vyšší odborná škola sociální Prachatice, obor Sociální práce
Zahradní 249, 383 22 Prachatice
www: http://www.spgspt.cz
e-mail: JanaSimeckova@seznam.cz nebo vossp@seznam.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jana Šimečková
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Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociálně právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
e-mail: hana@don.cz
kontaktni osoba: Mgr. Hana Netočná
Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, obor Sociální práce
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
e-mail: jana.dvorakova@svoss.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jana Dvořáková
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obory Charitativní a sociální práce, Sociální a
humanitární práce
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
e-mail: skola@caritas–vos.cz a Martin.Bednar@caritas–vos.cz
kontaktni osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických,
informačních a sociálních služeb, obor Sociální práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno
www: http://www.oakobrno.cz
e-mail:svabikova@oakobrno.cz
kontaktni osoba: PhDr. Iva Švábíková, PhD.
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, obor Sociální práce
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
www: http://www.vda.cz
e-mail:ales.stransky@vda.cz a jana.rybarikova@vda.cz
kontaktni osoba: Ing. Aleš Stránský, Mgr. Jana Rybaříková
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, obor Sociální
práce
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 - Spořilov
www: http://www.eapraha.cz
e-mail: skola@eapraha.cz, rollova@eapraha.cz
kontaktni osoba: PhDr. Jarmila Rollová
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
kontaktni osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
Universita Palackého, Katedra sociologie a andragogiky FF, obor Sociální práce
tř. Svobody 26, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
e-mail: eva.klimentova@upol.cz
kontaktni osoba: Mgr. Eva Klimentová, Ph.D
Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
e-mail: radka.janebova@uhk.cz a zuzana.truhlarova@uhk.cz
kontaktni osoby: Mgr. Radka Janebová, PhD., Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.
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Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola Most
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
e-mail:skola@vos-sosmost.cz a lisa@vos-sosmost.cz
kontaktni osoba: Mgr. Hana Lisá
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Sociální a charitativní práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
e-mail: kristan@tf.jcu.cz
kontaktni osoba: Dr. Ing. Alois Křišťan, ThD.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních
studií a speciální pedagogiky
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
e-mail: ilona.pesatova@tul.cz a tatiana.matulayova@tul.cz
kontaktni osoby: Doc.PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D., Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
Vyšší odborná škola, obor Sociální práce
Karla IV. 13, 531 68 Pardubice
www: http://www.spse.cz
e-mail: levagabriela@seznam.cz a budina.petr@volny.cz
kontaktni osoba: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina
Střední škola sociální „PERSPEKTIVA“ a Vyšší odborná škola s.r.o., obor Sociální práce
Mírová 218/6, 417 03 Dubí - Pozorka
www: http://www.skola-perspektiva.cz
e-mail: sdruzeni@skola-perspektiva.cz a ledol@seznam.cz
kontaktni osoba: Ing. Lenka Venclová
Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní program
teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
e-mail: jan.klusacek@etspraha.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jan Klusáček
Universita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, obory Charitativní a
sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
e-mail: milos.votoupal@upol.cz
kontaktni osoba: Mgr. Miloš Votoupal

Mimořádní členové ASVSP:

Universita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce ESF
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz
e-mail: radka.michelova@ujep.cz, petr.balek@ujep.cz
kontaktni osoba: Mgr. Radka Michelová, PhDr. Petr Balek
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Universita Karlova, Katedra sociální práce FF, obor Sociální práce
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www: http://socp.ff.cuni.cz
e-mail: eva.dragomirecka@ff.cuni.cz
kontaktni osoba: PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

Přidružení členové ASVSP:

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: lucie.kamradova@fvp.slu.cz
kontaktni osoba: Ing. Lucie Kamrádová
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
e-mail: milada.jandova@seznam.cz a info@mills.cz
kontaktni osoba: PaedDr. Michaela Myšková
Universita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky, obor Sociální a
charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 - Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
e-mail: beata.krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz
kontaktni osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
C.Boudy 1444, 272 01 Kladno
www: http://www.voskladno.cz
e-mail: reditel@voskladno.cz
kontaktni osoba: Ing. Věra Kučerová, Mgr. Marie Vacková
Universita Karlova, Evangelická teologická fakulta, studijní program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
e-mail: basteck.b@tiscali.cz
kontaktni osoba: PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.
Universita Palackého, Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika Sociální práce
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www: http://www.upss.cz
e-mail: skarup@pdfnw.upol.cz
kontaktni osoba: PhDr. Helena Skarupská, PhD.
Universita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, st. program. zdr. soc. péče, obor zdravotně
sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
e-mail: zdenka.sandorova@upce.cz
kontaktni osoba: PaedDr. Zdenka Šándorová, PhD.
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Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 - Háje
www: http://www.pvsps.cz
e-mail: luciepegas@volny.cz
kontaktni osoba: Mgr. Lucie Vacková

Čestní členové:












Dr. Eva Kašparová
Mgr. Dagmar Štýrská
Eva Titěrová
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Mgr. Libuše Zimmelová
JUDr. Iva Kernová
PhDr. Vladislava Šídlová
PhDr. Hana Thielová
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
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Aktivity ASVSP v roce 2012
V roce 2012 se konaly dvě valné hromady (dále VH): jarní VH 29.- 30.3. 2012 na VOŠ
Kotlářská a FSS MU v Brně a podzimní VH 22. – 23.11. 2012 na FSS OU v Ostravě. Mezi
těmito valnými hromadami byla ASVSP řízena předsedou a výkonnou tajemnicí ve spolupráci
se členy výkonné rady.
Rekapitulace plnění záměrů na rok 2012:
Zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci - tento záměr byl realizován
prostřednictví konzultací.
 Konzultace - v roce 2012 se uskutečnily 3 konzultace k Minimálnímu standardu
vzdělávání v sociální práci a to na Dorkas Olomouc, na FZS v Pardubicích a naUJEP
v Ústí nad Labem.
 Valná hromada přijala materiál Pravidla a metodika konzultací.
Organizace přednášek, seminářů a exkurzí
 V roce 2012 proběhla přednáška Prof. Jana Kellera na téma „Nová sociální rizika a
sociální práce“.
Vědecká rada ministra práce a sociálních věcí
 Ve Vědecké radě ministra práce a sociálních věcí pracovali členové nominovaní
ASVSP: Libor Musil (předseda), Mirka Nečasová, Alice Gojová, Adéla Mojžíšová.
Další aktivity v roce 2012:
Přijetí nových členů
Přidruženým členem

se

stala

Pražská

vysoká

škola

psychosociálních

studií.

Mezinárodní konference Výzvy a trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků
ASVSP byla spolu s Asociácií vzdělavateľov v sociálnej práci (AVSP), Evropským centrem
pro komunitní vzdělávání (ECCE) a Evropskou asociací škol sociální práce (EASSW)
spolupořadatelem mezinárodní konference Výzvy a trendy ve vzdělávání sociálních
pracovníků, která se konala 26.4.-27.4.2012 v Prešově.
Zpráva o stavu časopisu Sociální práce / Sociálna práca v roce 2012
Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 2002 vydává odborný čtvrtletník Sociální
práce / Sociálna práca. V roce 2012 ukončila své sedmileté spoluvydavatelství Zdravotně
sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a novým spoluvydavatelem se
stala Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.
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Posláním časopisu je:
 podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí
prostřednictvím sociální práce,
 podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce,
 přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v
sociální práci,
 podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
V zájmu dosažení těchto cílů bude časopis v rámci obce sociálních pracovníků a s nimi
spolupracujících a pomáhajících pracovníků jiných oborů podporovat:
 postoje, které považují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální
práce,
 postoje, které kladou důraz na propojení teoretického zdůvodnění postupů sociální
práce s její praktickou orientací na problémy klientů a jejich reálné možnosti,
 soudržnost všech, kteří se angažují ve prospěch řešení problémů klientů
prostřednictvím sociální práce,
 otevřenou, odlišnosti chápající, poučenou a věcnou diskusi v rámci obce sociálních
pracovníků, chuť a zájem sociálních pracovníků vidět sebe samé očima jiných.
Časopis vychází v podobě brožovaného sešitu čítajícího 130 – 170 stran. V roce 2012 jsme
pro dosažení efektivity (tj. snížení nákladů spojených se skladováním časopisu a následnou
manipulací) snížili náklad o 200 kusů, tedy na 1000 kusů. Každé číslo časopisu se zabývá
jedním konkrétním tématem, jež zpravidla představuje aktuálně diskutovaný problém či oblast
sociální práce a jiných pomáhajících profesí. Nově nad odbornou stránkou každého čísla
nebdí garant, ale editor – k této změně jsme přikročili v zájmu sjednocení terminologie se
zahraničními odbornými periodiky, mezi něž se hodláme zařadit.
I v roce 2012 pokračovala transformace časopisu: došlo k rekonstrukci webových stránek,
které nově nabízejí prostor pro různorodá publicistická sdělení z oblastí sociální práce a
jiných pomáhajících oborů a současně podporují alternativní způsoby vzdělávání (např.
zveřejnění záznamů z přednášek, konferencí apod.). Nový web umožňuje i realizaci online
prodeje časopisu, který startuje na jaře 2013. Samozřejmostí je provázání webu se sociálními
sítěmi – časopis má svou stránku na Facebooku i Youtube. Na sklonku roku 2012 stoupla
návštěvnost webových stránek časopisu oproti roku 2011 o 49% v listopadu, a 60%
v prosinci.
Ediční plán nastavuje redakční rada, která současně dohlíží na kvalitativní aspekt časopisu.
Redakční rada je složená z předních českých a slovenských odborníků v oblasti sociální práce
a dalších pomáhajících profesí. V roce 2012 zasedala redakční rada na Slovensku ve
Vzdělávacím středisku Dolná Krupá Vysoké školy ZaSP sv. Alžbety v Bratislave (podzim
2012) a v České republice v Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm (jaro 2012). Na podzimním
setkání byl za nového člena redakční rady navržen profesor Peter Erath z Německa a na valné
hromadě ASVSP byl tento návrh schválen.
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V roce 2012 jsme vydali následující čísla:
 1/2012 Vytváření sítí služeb
 2/2012 Sociální práce s pachateli trestných činů
 3/2012 Současná politika státu a sociální práce
 4/2012 Sociální práce a mezigenerační solidarita
 5/2012 Special English Issue 2012
Editoři čísel 12 ročníku časopisu:
 1/2012 Irena Kamanová, Alice Gojová
 2/2012 Eva Mydlíková, Petra Vašíčková
 3/2012 Anna Žilová, Libor Novosád
 4/2012 Libor Musil, Beáta Balogová
 5/2012 Anna Tokárová (zástup Eva Mydlíková)
V roce 2012 došlo k obměnám v personálním složení redakce: šéfredaktorem zůstal Roman
Baláž; zanikla pracovní pozice „editorky akademické části“, kterou zastávala Zdeňka
Dohnalová a vznikla nová pracovní pozice „administrátorky akademické časti“, kterou nově
obsadila Petra Vašíčková; z redakce po letních prázdninách odešly studentky Eliška
Barochová (redaktorka publicistiky) a Aneta Hyrníková (specialistka marketingu), což vedlo
k vytvoření pracovní pozice „PR specialisty“ a po výběrovém řízení i k zaměstnání Martina
Kopáčka, který ve své pracovní náplni sloučil agendy obou kolegyň; o slovenskou
publicistiku se dále stará Michaela Lipčáková a ekonomkou časopisu je Olga Cídlová.
Asistenci a podporu redakce ve sféře digitálních médií poskytoval Ondřej Langr a o podporu
inzerce se nově začal starat Mirek Hodeček.

Poděkování:
členům redakční rady a redakci časopisu Sociální práce/ Sociálna práca,
členům konzultační skupiny a její předsedkyni,
členům odborných skupin a jejich vedoucím,
koordinátorce RAROSP,
členům kontrolní a revizní komise,
členkám přípravného výboru mezinárodní konference Výzvy a trendy ve vzdělávání
sociálních pracovníků,
výkonné radě,
a dalším, kteří se podílejí na práci ASVSP
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Finanční zpráva ASVSP za rok 2012
I. Spotřeba materiálu

1 017

II. Služby celkem

383 175

III. Osobní náklady celkem:
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

758 903
614 026
144 877
0

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem:
Odpis nedobytné pohledávky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady

5 632
0
202
5 430

VI. Odpisy, prodej majetku, tvorba rezerv

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

4 000

VIII. Daň z příjmů

0

Náklady celkem

1 152 727

I. Tržby celkem:
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

864 329
184 065
680 264

II. Změny stavu vnitř. zásob

0
0

III. Aktivace celkem
37
IV. Ostatní výnosy celkem
0
V. Tržby z prodeje majetku
VI. Přijaté příspěvky celkem:
Dotace ze smluv
Přijaté členské příspěvky

290 000
40 000
250 000

Výnosy celkem

1 154 366

Výsledek hospodaření

1 639
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