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Identifikační číslo: 293 747 40
Obchodní firma:    Domovinka Němčičky o.p.s.
Právní forma:    Obecně prospěšná společnost
Sídlo:    č.p.96, Němčičky 691 07
Datum zápisu:   23.10.2012 v oddílu O, vložka číslo 552, u Krajského soudu v Brně

Předmět činnosti: 
       - poskytování sociální a charitativní činnosti 
       - vzdělávání profesionálních pracovníků i neprofesionálních zájemců v oblasti posky-
tování 
          sociální péče 
       - zlepšování informovanosti o pomoci a podpoře osob v nepříznivé sociální situaci 

Doplňková činnost: 
       - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování sociálních služeb dle registru poskytovatelů sociálních služeb
a) Odlehčovací služba
b) Denní stacionář
Zakladatel:  Obec Němčičky
 
Složení řídících orgánů k 31.12.2018

Statutární orgán: Bc. Blanka Miličková
 
Správní rada: 
Ing Eliška Kopřivová – předsedkyně správní rady 
Radomír Oslzlý – člen správní rady 
Zbyněk Slezák – člen správní rady 

Dozorčí rada:
Mgr. Miroslav Prchal – předseda dozorčí rady 
Tomáš Stávek  – člen dozorčí rady 
Rostislav Kopřiva – člen dozorčí rad 

Zaměstnanci:
7 pracovníků v sociálních službách 
1 sociální pracovník 
1 vedoucí zařízení

Posláním Domovinky Němčičky o.p.s. je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Hlavní prioritou naší služby je, aby osoba, o kterou pečujeme, mohla zůstat ve svém domácím 
prostředí co nejdéle. Další prioritou je, aby senioři a zdravotně postižení prožili důstojné 
a plnohodnotné stáří.
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Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé

Předkládám vám Výroční zprávu Domovinky Němčičky o.p.s. za rok 2018.
Naše společnost nabízí seniorům a zdravotně postiženým 2 typy služeb Denní stacionář
a Odlehčovací službu pobytovou. Zaměstnává 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr 
a několik pracovníků na dohodu o provedení práce.
Rok 2018 byl pro nás významný. Významný proto, že naše společnost Domovinka Něm-
čičky oslavila 5. výročí činnosti. 
Dovolte mi tedy drobné poohlédnutí naší prací. Za tuto dobu jsme ušli velký kus cesty 
a je za námi vidět hodně práce, „dobré práce“, která se nám vrací v podobě dobrého 
jména nejen v obci Němčičky, ale stali jsme se i uznávanými poskytovali sociálních slu-
žeb v okrese Břeclav. 
Naše služby jsme od začátku směřovali k péči o staré lidi, kteří chtějí trávit čas ve spo-
lečnosti svých vrstevníků a současně žít se svou rodinou.  

Byli jsme na začátku cesty s velkými cíli a ideály. Služby se poskytovaly pouze ambu-
lantně od pondělí do pátku. Velmi Rychle jsme se stali vyhledávanými poskytovateli 
sociálních služeb, pro naši kvalitní a láskyplnou péči. S rostoucí oblibou rostl i tlak ze 
strany rodin o poskytování „více“ služeb, respektive o rozšíření služby na pobyt. V tomtéž 
roce jsme tedy prosby rodin vyslyšeli a otevřeli pobytovou formu pro 6 lidí. Postupem 
času jsme se snažili ve spolupráci s obcí rozšířit prostory o další pokoje. Od roku 2017 
jsme mohli nabídnout zájemcům 11 - 12 lůžek. Stali jsme se finančně stabilní společností. 
V průběhu 5ti let prošel velkou změnou i dvůr, který jsme s pomocí sponzorů a vlastních 
financí opravili, tak aby se mohl využívat k odpočinku a relaxaci.  Nyní je celý objekt 
důstojný a plně funkční pro naše klienty. 

Za dobu 5ti let jsme pečovali o 120 klientů. Někteří zde našli svůj nový domov, pro ně-
které jsme se stali místem posledním. I když naše služby a společnost prošla velkými 
změnami, technickými i materiálními, naše cíle a hodnoty zůstaly stejné, a to aby se 
zde všichni cítili jako doma a prožili zbytek života s pocitem lásky, respektu a důstojností. 

Již tradičně pořádáme poslední adventní neděli „Zpívání pod vánočním stromem“. Be-
nefice se těší velké účasti občanů a díky krásnému kulturnímu programu, který nám 
vždy zajistí Mužácký sbor Němčičky a Folklórní soubor Krúžek Němčičky, zde vždy strá-
víme krásné a bezstarostné předvánoční chvíle, naplněné pohodou, láskou a ochotou 
podpořit dobrou věc. Za což všem pravidelným i náhodným účastníkům ze srdce dě-
kuji. 
Velké poděkování tak patří všem našim příznivcům, sponzorům, a spolupracujícím or-
ganizacím – všem našim přátelům, kterých si nesmírně vážíme a jsme rádi, že je máme. 
Závěrečné díky směřuji k mým kolegům, všem zaměstnancům Domovinky za to s jakou 
obětavostí, respektem, láskou a pokorou vykonávají svou práci a zpestřují našim klien-
tům podzim života. 
                                                                                                S úctou                 
                                                                                        Bc. Blanka Miličková ředitelka
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Odlehčovací služba
„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout odlehčovací pobytovou službu oso-
bám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. 
Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností, v době kdy pe-
čující osoba nemůže tuto péči poskytnout, nebo potřebuje čas na odpočinek, proto 
abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno co nejdéle doma.“
Našim cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy se o něj nemohla pečující 
osoba postarat. Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle přání a zvyků, tak 
aby vedli k udržení dosavadních dovedností a schopností 

Službu poskytujeme: 
Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pe-
čováno v domácím prostředí jinou osobou. (Osoby, kterým neumožňuje zdravotní 
stav zůstávat sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se 
ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou).
Pobytová odlehčovací služba je poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm nebo 
dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko.
Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou nejdéle na dobu 3 měsíců. 
Službu lze využít   v případě potřeby a zvážení okolností i opakovaně. Služba musí být 
přerušena min. na 2 dny.

V roce 2018 využilo odlehčovací služby 27 občanům z okolí Hustopečí. 
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Denní stacionář
„Posláním Denního stacionáře Němčičky je poskytnout ambulantní službu osobám 
se sníženou soběstačností z důvodů věku nebo zdravotního postižení, a osobám s 
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Cílem je poskytnout péči a podporu, tak  aby byly zachovány, případně se 
rozvíjely jejich schopnosti a umožňujeme aktivnější prožití života.
Cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy si péči nemůže osoba zajistit sama. 
Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle přání a zvyků, tak aby vedli k na-
plnění volného času.
Službu poskytujeme: 
Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pe-
čováno v domácím prostředí. (Osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstávat 
sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohybli-
vostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).
Denní stacionář je poskytován zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným poby-
tem v mikroregionu Hustopečsko.

V roce 2018 využilo denní stacionář 5 občanům z okolí Hustopečí.
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Výnosy v roce 2018 v Kč

výnosy za poskytnuté služby 2 229 508

dotace provozní 2 072 380

Dary 64 283

ostatní výnosy (úroky) 79

Výnosy celkem 4 366 250

Náklady v roce 2018 v Kč

osobní náklady 3 443 960

spotřebované potraviny 45 040

spotřeba energie 71 240

nákup materiálu 236 936

ostatní služby a výdaje 459 819

daně, poplatky, pojištění 16 756

úroky z úvěru 13 644

odpis osobní automobil Kia 60 485

členský příspěvek 2018 APSS 2 220

Náklady celkem 4 350 100

Přehled o výnosech a nákladech za rok 2018

Přehled o závazcích za rok 2018

Přehled o závazcích za rok 2018
PZ  (1.1.) Přírůstky Úbytky KZ(31.12.)

neuhrazené faktury 5 555 398 360 356 978 46 937
osobní náklady 318 532 3 952 457 3 988 574 282 415
úvěr os. automobil Kia 188 433 0 35 508 152 925

Přehled o pohledávkách za rok 2018
PZ  (1.1.) Přírůstky Úbytky KZ(31.12.)

neuhrazené pohledávky 12 4752 2 428 552 2 302 965 250 339

Náklady na odměny správní a dozorčí rady:  0,- Kč
Náklady na mzdu ředitelky: 0,- Kč
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Příloha k účetní závěrce za rok 2018

a) Obecné údaje
Název a sídlo:    Domovinka Němčičky o. p. s.
Sídlo:    Němčičky 96, 691 07 Němčičky
IČO:           29374740
Právní forma:  obecně prospěšná společnost
Vznik právní subjektivity:   23.10.2012

Druh obecně prospěšných služeb: 

Předmět činnosti: 
     - poskytování sociální a charitativní činnosti 
     - vzdělávání profesionálních pracovníků i neprofesionálních zájemců v 
         oblasti poskytování sociální péče 
     - zlepšování informovanosti o pomoci a podpoře osob v nepříznivé sociální     
         situaci 

Doplňková činnost:  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  
         zákona
b) Zakladatelé a majetkový vklad: 
          •   Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07 Němčičky, 
                    IČ: 00283401 
Statutární orgány:   
            Ředitelka:           Bc. Blanka Miličková
    Správní rada:  předseda Ing. Eliška Kopřivová 
                    člen  Radomír Oslzlý
             člen  Zbyněk Slezák
 
Dozorčí rada: předseda Mgr. Miroslav Prchal
   člen  Tomáš Stávek
   člen  Rostislav Kopřiva
    
c) Účetní období:  kalendářní rok

d) Použité účetní metody a odchylky od těchto metod:
          • dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách,
          • spotřeba materiálu se účtuje způsobem B
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Přehled o majetku za rok 2018
PZ Přírůstky Úbytky KZ

automobil Kia 302 422 0 0 302 422
opravky 25 201 60 485 0 85 686
ZČ 277 231 x x 216 736

h) Přehled o majetku

k) Účetní jednotka nemá žádné dluhy na pojistném a nemá žádné daňové 
         nedoplatky, 
m) ÚJ nemá žádné dluhy neobsažené v rozvaze.
n) Domovinka Němčičky o. p. s. vykázala v hlavní činnosti zisk 16 tisKč.
o) Vzhledem k úmrtí jednoho z klientů, přihlásila Domovinka Němčičky o. p. s. 
          pohledávku ve výši cca 24 tis. Kč do pozůstalostního řízení.
p) Domovinka Němčičky o. p. s. měla v roce 2018 celkem 8 zaměstnanců na 
         hlavní pracovní poměr, kteří zajišťovali poskytování sociálních služeb.
q) Členům řídících a kontrolních orgánů společnosti nebyly vyplaceny žádné 
         odměny. 
r) ÚJ neuzavřela žádné smlouvy se společnostmi, členy jejichž řídicích, kon- 
          trolních nebo jiných orgánů by byli členové nebo rodinní příslušníci řídicích 
          a kontrolních orgánů spolku.
s) Členům řídících a kontrolních orgánů společnosti nebyly vyplaceny žádné 
         zálohy, závdavky nebo úvěry.
  
Účetní jednotka nemá náplň pro tyto body přílohy dle vyhlášky č.504 / 2002 Sb.:
 g), j), l), y) 

Zpracovala: Martina Čermáková

Schválila: Bc. Blanka Miličková, ředitelka Domovinky Němčičky o. p. s.
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„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady“.
John C. Maxwell

Děkujeme všem dárcům, poskytovatelům příspěvku na provoz sociálních slu-
žeb, příznivcům, partnerským organizacím, spolupracujícím institucím, zaměst-
nancům za pomoc v dosažení našich cílů:

Za finanční podporu:
Jihomoravský kraj* Spectra spol s r.o. * Ing. Josef Skoupil 

Obec Vrbice * Obec Brumovice
Městys Boleradice * Obec Kobylí * Obec Šitbořice 
Město Klobouky u Brna * Město Velké Pavlovice * Město Hustopeče u Brna

Za věcný dar:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Za věcný dar na benefiční akci:
Vinařství Kopřivovi * vinařství Slovácký dvůr* Vinařství Buchtovi 

Za kulturní vystoupení:
Folklórní krúžek Němčičky *Mužácký sbor Němčičky 

Velké díky patří i všem zaměstnancům.

 
Kontakty:

                Sídlo:         Provozovna:
Domovinka Němčičky o.p.s.     Domovinka Němčičky 
Č.p. 96, Němčičky 691 07     Č.p.96, Němčičky 691 07

Ředitelka společnosti:
Bc. Blanka Miličková

Tel: 777 708 765
Email: domovinka@nemcicky.cz


