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Sídlo a kontaktní údaje
U Jeslí 198/13, České Budějovice
tel. 387 001 010, mobil: 723 101 751
IČ: 26 064 073
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích
oddíl O, vložka 84
č. ú. 7000014615/8040, Oberbank AG
e-mail: info@centrumbazalka.cz
www.centrumbazalka.cz
Centrum BAZALKA, o.p.s., jsou obecně prospěšnou společností založenou podle Zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Zakladatelé společnosti
Zakladatelé společnosti zapsaní k 31. 12. 2019 v obchodním rejstříku jsou:
Ing. Vanda Polívková, r. č. 625712/0837, trvale bytem Č. Budějovice, Pohůrecká 14, 370 06
Martina Koudelková, r. č. 695507/1211, trvale bytem Včelná, Dlouhé role 589, 373 82
Statutární orgán
Statutárním orgánem společnosti je od 1. 1. 2011 ředitel jmenovaný správní radou.
ředitelka: Ing. Vanda Polívková
Správní rada
předseda správní rady:
Martina Koudelková, Dlouhé role 589, 373 82 Včelná
člen správní rady:
Mgr. Václava Welserová, Mánesova 850, 373 41 Hluboká nad Vltavou
člen správní rady:
Ing. Dominika Houdková Kovaříková,
Grünwaldova 1219/32, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
Mgr. Petra Mahrová,
Kněžskodvorská 770/5, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
člen dozorčí rady:
Ing. Michaela Štefková, Dr. Stejskala 105/1, České Budějovice 1,
370 01 České Budějovice
člen dozorčí rady:
Mgr. Jana Kuzdasová, Malčice 2, 382 32 Mirkovice
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Poslání organizace a společenská odpovědnost
Centrum BAZALKA, o. p. s., nabízí sociální služby denní stacionář a týdenní stacionář pro děti a
mládež se zdravotním postižením. Nabízíme uživatelům prožití všedního dne v příjemném a pro ně
přizpůsobeném prostředí. Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti prostřednictvím speciálních
terapií a přístupů.
Centrum BAZALKA, o.p.s. se při své činnosti řídí principy společenské odpovědnosti, zohledňuje
potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí tak, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji a obecně
napomáhá celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého profesního působení.
Hospodaření je transparentní. Pro Centrum BAZALKA jsou důležitá nehmotná aktiva – lidský kapitál,
hodnota značky, reputace, vztahy důvěry a partnerství.
Centrum BAZALKA pomáhá rodinám z jihočeského regionu s náročnou péčí o jejich děti s těžkým
kombinovaným postiženým a s poruchami autistického spektra. Centrum BAZALKA se angažuje
v profesních skupinách, komunikuje s orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje s dalšími
organizacemi a firmami.
Znamená to pro nás závazek a zodpovědnost vůči našim klientům, k jejich rodičům a opatrovníkům,
k našim zaměstnancům i k celé společnosti. Tento závazek se snažíme naplňovat v každodenním
životě a práci, ve střednědobém i dlouhodobém plánování a tvoření dalších strategií organizace. Při
stanovování a naplňování cílů vždy jednáme v souladu s posláním a hodnotami organizace. Jsme
otevření všem novým poznatkům a metodám v péči o osoby se zdravotním postižením a s PAS.
Naše klienty se snažíme v rámci limitů daných jejich postižením co nejvíce rozvíjet a dosáhnout co
největšího stupně samostatnosti. Klademe důraz na práci v udržitelném konceptu Bazální
stimulace©. Naše klienty provázíme životem od raného dětství po dospělost. Od roku 2018
realizujeme stavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením, kam umístíme 10 našich dospělých
klientů a umožníme jim využívat službu 365 dní v roce. Máme již zpracovaný projekt na další budovu
Domova pro 8 klientů.
Našim klientům a jejich rodičům umožňujeme víkendové pobyty, které pro naše klienty představují
nové zážitky a zkušenosti a pro jejich rodiče tolik potřebný odpočinek.
Našim zaměstnancům se snažíme vytvořit co nejpříjemnější pracovní prostředí, dbáme na dobré
materiální zabezpečení a dostupnost všech pomůcek usnadňujících jejich práci. Poskytujeme jim
nadstandardní počet dnů dovolené, pořádáme pro ně teambuildingové akce, vycházíme vstříc
zaměstnancům s malými dětmi. Zaměstnancům poskytujeme vzdělávání a supervize. Snažíme se
neustále zlepšovat platové podmínky a zvyšovat mzdy. Při zaměstnávání důsledně dodržujeme
princip rovných příležitostí.
V areálu stacionáře neustále rozvíjíme a staráme se o
multisenzorickou zahradu, kde s klienty trávíme co nejvíce času. Při
péči o zahradu se držíme zásad udržitelnosti – aplikujeme
mozaikovou seč, máme vlastní zdroj užitkové vody, vysazujeme
pouze původní keře a stromy, chováme ovce, bioodpad z kuchyně
kompostujeme.
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Komunikaci s rodiči a opatrovníky klientů, komunikaci s partnery a dodavateli, komunikaci s dárci a
s veřejností digitalizujeme, využíváme v co nejvyšší míře e-mail, sociální sítě, školení prostřednictvím
webinářů. Důsledně třídíme odpad.
Ve vztahu k našim partnerům se nám daří získávat další sponzory z řad nejen jihočeských firem. A
zejména udržovat vztahy se stávajícími partnery a sponzory a prohlubovat spolupráci. Též úspěšně
komunikujeme s individuálními dárci, jejichž počet se stále rozšiřuje. Této důvěry vložené do naší
organizace si vážíme.
Od roku 2019 jsme členem podnikatelské skupiny Business for Breakfast, kde zastupujeme neziskový
sektor. V PR komunikaci vytváříme pozitivní obraz naší organizace i celého sektoru sociálních služeb.
V roce 2021 jsme se přihlásili do Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Na
základě bodového hodnocení jsme získali mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Committed to
Sustainability“, který vyjadřuje úroveň plnění témat společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje
v naší organizaci dle kritérií Modelu excelence EFQM.
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Druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich kapacita
Sociální služby jsme poskytli 42 klientům. V roce 2021 jsme zaměstnávali 45 zaměstnanců, z toho 27
pracovníků přímé péče, 11 pracovníků v provozu a 7 v administrativě.
Společnost nevykonává žádné doplňkové činnosti.
Denní stacionář, kapacita 30 klientů
Týdenní stacionář, kapacita 8 lůžek
Cílová skupina
Centrum BAZALKA, o.p.s., poskytuje sociální služby klientům, kteří mají těžké zdravotní postižení.
Jejich postižení vede k podstatně snížené schopnosti v péči o vlastní osobu.
Klienti Centra BAZALKA, o.p.s., vyžadují vysokou míru podpory.
Věkové rozpětí v Denním stacionáři od 1 roku do 26 let, od října prodlouženo pro klienty do 40 let
Věkové rozpětí v Týdenním stacionáři od 1 roku do 26 let.
• těžké kombinované postižení,
• středně těžké až těžké mentální postižení,
• s diagnózou autismus s přidruženým mentálním postižením.
Cíle služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zachovat život a zajistit vývoj.
Umožnit klientům pocítit vlastní život.
Poskytnout klientům pocit jistoty a důvěry.
Umožnit klientům rozvíjet vlastní rytmus.
Umožnit klientům poznat okolní svět.
Pomoci jim navázat vztah.
Umožnit klientům zažít smysl a význam věci či konaných činností.
Pomoci klientům uspořádat jejich život.
Poskytnout klientům autonomii a zodpovědnost za svůj život.

Nabídka služeb
•
•
•
•
•
•
•

Ošetřovatelská péče v konceptu Bazální stimulace©
Celodenní stravování
Rehabilitace, fyzioterapie
Nácvik sebeobsluhy
Zprostředkování plnění školní docházky
Zprostředkování canisterapie, hipoterapie a caviaterapie
Zájmové a kulturní aktivity

Principy organizace
•

spolupráce s rodinou
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuální přístup k uživatelům
respekt k jejich speciálním potřebám
vstřícné jednání
týmová spolupráce
vzájemný respekt
empatie
podpora samostatnosti uživatelů
podpora vzdělávání pracovníků
vzájemná provázanost informací
otevřenost k novým přístupům
konstruktivní řešení problémů
pozitivní myšlení

Vize organizace a rozvojové cíle
•

•

rozšíření nabídky poskytování služeb pro dospělé klienty – podán projekt na stavbu Domova
pro osoby se zdravotním postižením na základě dotačního titulu IROP, výzva
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVLII?fbclid=IwAR1xRoDgFdQS-xHJsiZbMPFCJiuJTuzaaQ9JbIrIwQ5m9mDPB4YH-8XdabA.
budování, pěstování a využívání multisenzorické zahrady

Vzdělávání školou povinných klientů zajišťovala Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.
žáci se vzdělávali ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání speciální, všichni žáci jsou
vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů či podle plánu individuálního rozvoje.
Centrum BAZALKA, o.p.s., je certifikovaným pracovištěm Konceptu Bazální stimulace
Nadále jsme působili jako Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Svoji praxi
si u nás plnili i studenti dalších středních a vyšších odborných škol.
Probíhalo další vzdělávání zaměstnanců, zejména v konceptu Bazální stimulace, problematiky sexuality
lidí s mentálním postižením a v problematice přístupu ke klientům s autismem.
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Probíhala spolupráce s dalšími organizacemi:
Koníček, o.p.s. - hipoterapie
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. – canisterapie
Domov mládeže SOŠ Veterinární, Mechanizační a Zahradnická – divadelní představení, workshopy
VŠTE České Budějovice – workshopy pro klienty
Loutky v nemocnici
Domov Libníč a CSS Empatie
Institut Bazální stimulace
Nazaret Borovany
Červený kříž České Budějovice
Spolupracovali jsme s těmito supervizory:
Petr Eisner, DiS. – supervize práce se sexualitou lidí s postižením
Jan Kostečka – supervize vedoucích pracovníků
Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – supervize pracovníků přímé péče a provozu
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Akce v roce 2021
Datum
6.1.
7.1.
11.1.
13.1.
14.1.
19.1.
28.1.
30. - 31.1.
5.2.
13. - 14.2.
25.2.
27. - 28. 2.
20. 21.3.
27. - 28.3.
10. - 11.3.
24. 25.3.
8.4.
10. - 11.4.
20.4.
24. - 25.4.
27.4.
7.5.
9. - 19.5.
13.5.
14. - 15.5.
15. - 16.5.
27.5.
29. - 30.5.
8.6.
10.6.
12.6.
17.6.
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Akce
David Vaš - návštěva před soustředěním v Keni- výzva #tymdejvidbeziprobazalku
VEZEMTI.TO - předání šeku
3D Producent - předání hraček z 3D tiskárny
Šek od GOODCALL
Šek od p. Hoška a přátel za Mikulášskou nadílku
Předání šeku BOSCH
Předání pololetního vysvědčení
Víkendový pobyt
Převzetí výtěžků z prodeje svíček, srdíček a příspěvků získaných v průběhu adventu
Víkendový pobyt
Převzetí respirátorů od SK DYNAMO České Budějovice
Víkendový pobyt
Nebuďme chladní aneb otužilci pro BAZALKU virtuálně
Víkendový pobyt
Víkendový pobyt
Víkendový pobyt
Setkání se zástupci Plasma Place České Budějovice a Alešem Kotalíkem - převzetí
výtěžku ze sbírky
Víkendový pobyt
Setkání s hráči MOTORU a Alešem Kotalíkem - převzetí šeku a dárků
Víkendový pobyt
Setkání se zástupcem Jihočeského klubu maratonců z.s. - převzetí šeku
Akce Den matek s BAZALKOU v Géčku
Virtuální ADRA běh - podpora
David Vaš - návštěva - výzva #tymdejvidbeziprobazalku - předání šeku
Akce Géčko pro Centrum BAZALKA
Víkendový pobyt
Předání šeku Jednota
Víkendový pobyt
Autorské čtení Lenka Jeníková
Zahradní slavnost - akce pro klienty, rodiče a zaměstnance s rodinami
Beach pro BAZALKU 10. ročník - výtěžek ze startovného
Předání darů od firmy AGROZET

19. - 20.6.
21.6. - 26.6.
26.6.
29.6.
3.7.
17.7.
17. - 18.7.
18.7.
7.8.
11.8.
27. - 29.8.
1.9.
2.9.
2.9.
5.9.
10. - 12.9.
11. - 12.9.
23.9.
25.9.
25.9.
25. - 26.9.
9. -10.10.
17.10.
19.10.
21. -23.10.
23.10.
23. - 24.10.
6.11.
16.11.
17.11.
20. - 21.11.
3.12.
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Víkendový pobyt
ME v Softballu - setkání s hráči - akce Každý homerun pomáhá
Amfora v Halámkách - Sokol Halámky dar ze vstupného a výtěžek z příspěvků
Předávání vysvědčení
Třebsínské zvonění - hudební festival s předáním šeku
Budějovické běhy T2
Víkendový pobyt
Moto Tour For BAZALKA
1.charitativní dětský sportovní den s G-car pro Centrum BAZALKA
Zvířátka ZOO Hluboká
Beskydská sedmička - extrémní běžecký závod – část výtěžku ze startovného
pro Centrum BAZALKA
Setkání s Jakubem Bláhou - předání dárků od beachvolejbalistů TOP GUN
Charitativní golfový turnaj A. Kotalíka, Golf Club Hluboká nad Vltavou
Golfový turnaj Wienerberger CUP v Golfresort Monachus s výtěžkem pro Centrum
BAZALKA
Kájovská desítka - startovné z běhu pro Centrum BAZALKA
MČR v discgolfu – část startovného pro BAZALKU
Víkendový pobyt
Hipoterapie Skřidla
Svatojánský kopeček - výtěžek ze startovného
Projekt TATTOO DAY benefiční akce pro Centrum BAZALKA - výtěžek z vytetovaných
motivů
Víkendový pobyt
Víkendový pobyt
CZECH Demolition Derby - příspěvky na veřejnou sbírku
Sportovní odpoledne pro děti, mládež a Centrum BAZALKA v ZŠ Pohůrecká
Filmový festival ČERNÁ VĚŽ - výtěžek ze vstupného - účast na zahájení a zakončení obdržení ceny
Mattoni 1/2 maraton České Budějovice - výtěžek z prodeje triček a čelenek
Víkendový pobyt
Großberg Teufel's Lauf I. - výtěžek ze vstupného
Slámování v centru ARPIDA - spolupráce
Sváteční pobyt
Víkendový pobyt
Mikuláš v BAZALCE

3.12.
8.12.
9.12.
9.12.
14.12.
18. - 19.12.
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Předání dárků ZŠ Borek
Předání šeku MOVE 21
Vánoční představení divadla Já to jsem
SZŠ exkurze studentů z USA
Předání šeku TREFA "Vaše koruna pro BAZALKU" - výtěžek z prodeje výrobků
Víkendový pobyt

PODĚKOVÁNÍ

Ani rok 2021 nebyl úplně standardní, ale opět jsme koronavirovou dobu zvládli, tentokrát
jsme ani nebyli nuceni zavřít stacionář. Naše organizace i letos poskytovala komplexní péči
pro děti s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Stále jsme věrni
našemu poslání: maximálně ulehčit životní situaci rodin s dětmi s postižením a dát prostor
pro jejich zdravý chod. Spojujeme pod jednou střechou ambulantní a pobytovou péči,
vzdělání a fyzioterapii. V současné době pomáháme čtyřiceti sedmi klientům z celých jižních
Čech.
Velice děkujeme všem našim dárcům za pomoc, bez ní bychom nemohli fungovat.
•
•
•
•
•
•
•

S vaší podporou jsme mohli koupit tolik potřebné pomůcky na bazální simulaci a
speciální kočárek pro naši klientku Markétu.
Proškolili jsme nové posily našeho týmu v mezinárodně akreditovaném konceptu
Bazální stimulace®, abychom mohli pokračovat v poskytování vysoce kvalitní
ošetřovatelské péče.
Na zahradě stacionáře jsme zvládli další úpravy – dokoupili jsme tříkolky a odrážedla
pro naše nejmenší žáčky Mateřské školy speciální a všem udělal radost nový dřevěný
vláček.
Bazalčí zvěřinec prospívá – náš horský pyrenejský pes Gaston úspěšně složil
canisterapeutické zkoušky a spolu s ovečkami a mini koníkem Channel jsou cennými
společníky našich klientů.
V ZŠ speciální při práci s klienty s autismem úspěšně pokračujeme v terapeutické
metodě vycházející z poznatků aplikované behaviorální analýzy. Též pokračujeme
v zrakové terapii a muzikoterapii s novými stimulujícími pomůckami.
Letos jsme mohli nabídnout celkem čtrnáct víkendových pobytů, kterých se díky vám
mohli účastnit i klienti ze sociálně slabších rodin.
V roce 2018 jsme začali realizovat projekt Domova pro osoby se zdravotním
postižením, který bude sloužit deseti našim dospělým klientům. Po vyřízení všech
formalit jsme připraveni položit základní kámen! Stavba bude dokončena v roce
2023.

Nic z toho by se neobešlo bez Vaší pomoci. Budeme velice rádi, pokud nám přízeň zachováte
i nadále a těšíme na spolupráci v roce 2022! Přijďte se do našeho stacionáře a školy na
návštěvu, abyste mohli posoudit, jak Vaše prostředky pomáhají – těšíme se na Vás. Ještě
jednou velké díky!
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FINANČNÍ INFORMACE
ROZVAHA
Aktiva
Dlouhobý majetek
Materiál na skladě
Bankovní účty
Pokladna
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Náklady příštích období
Jiné pohledávky
CELKEM

Pasiva
Závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. a zdr.
zabezp.
Daně a poplatky
Přechodné účty aktiv a pasiv
Vlastní jmění
Fondy
Dlouhodobé úvěry a závazky
Nerozdělená ztráta z minulých let
CELKEM
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v tis. Kč
29 384
5
31 733
35
232
235
28
247
227
62 126

v tis. Kč

3 143
1 128
567
89
76
21 746
35 466
67
-155
62 126

VÝSLEDOVKA
Náklady
Rozvoj dárcovství - fundraising
Provoz stacionáře
Náklady na fyzioterapii
Stavební úpravy prostor
Materiálové náklady pro zajištění péče
celkem
Celkem VZZ

v tis. Kč
34 603
31 336
652
973
4 451
72 015
72 015

Výnosy
Dotace MPSV
Dotace město ČB
Tržby za vlastní výkony
Výnosy z FR aktivit
Dary na VS
Zúčtování fondů
Tržby z pronájmu
celkem
celkem VZZ

v tis. Kč
12 743
150
2 718
48 127
7 414
0
863
72 015
72 015

Náklady
Mzdové náklady
Odvody na soc. a zdrav. Pojištění
Ostatní osobní náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Odpisy
Fundraising - rozvoj dárcovství
Opravy a udržování
Ostatní služby - náklady na vedení účetnictví
Cestovné
Ostatní služby
Školení a kurzy
Nájemné
Náklady na ošetřovatelskou péči
Telefony
Poštovné
Ostatní náklady
Daně a poplatky
NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč
19 913
6 372
109
4 451
527
1 478
34 603
1 111
502
23
1 071
297
1 231
148
62
16
83
17
72 015
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary - VS
Přijaté dary - individuální dárcovství
Přijaté dary - Klub přátel
Přijaté dary - firemní dárci
Výnosy z přijatých dotací (MPSV ČR)
Výnosy z přijatých příspěvků (město ČB)
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

v tis. Kč
2 707
7 414
44 956
872
2 299
12 743
150
874
72 015
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