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Výroční zpráva  
Help point Pro  zapsaný ústav  

za rok 2017  
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 
23.5.2017 a končící dnem 31.  prosince 2017 na základě 
vyhodnocení činnosti Help point Pro zapsaný ústav a její 
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady 
Help point Pro  zapsaný ústav  

konané dne 30.5.2018 
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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky:   Help point Pro  zapsaný ústav  
Sídlo:   Jesenická 419/47 , 792 01 
Bruntál   
IČ:   06065716    
DIČ:   CZ06065716     
Právní forma:   zapsaný ústav  
Spisová značka:   U 229 vedená u Krajského soudu 
v         
                                                   Ostravě  

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Help point Pro  zapsaný ústav má svoji hlavní činnost 
vymezenou svými stanovami.  

                          Účel a předmět činnosti Ústavu 
2.1. Účelem ústavu je poskytování obecně prospěšných služeb v 
oblasti výchovy, vzdělání , zaměstananosti , sociálního 
začleňování a kultůry. Ústav realizuje aktivity, které vedou k 
rozvoji lidských zdrojů. 

2.2.Předmět činnosti je : 

Výroba ,obchosd a lužby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona  
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- Mimoškolní výchova a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti 

-  Provozování kulturních,kulturně - vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobých akcí. 

- Pronájem a půjčování věcí movitých  

- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
organizování sportovní činnosti 

2.3. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému 
dostupné 
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Ve sledovaném období realizovala činnost organizace: 

OPIHRÁTKY 

� 
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Ve čtvrtek 31. 8. 2017 proběhla v Městském parku v 
Bruntále akce s názvem Opihrátky aneb malujeme 
proti násilí a drogám. Na děti čekaly různé zábavné i naučné 

aktivity. Nejzáživnějším stanovištěm byla bez pochyby balonková 

malba pomocí bitvy, dále na děti čekalo vytvoření záložek do knížky, 

pilotování jedinečného házedla nebo výuka hry na africké nástroje. 

Během akce proběhlo i několik interaktivních her.
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v měsíci řínu 2017  jsme se spojili se sdruženími AKTIVNI SENIOŘI 

Bruntalu IČO 049 866 52 U Rybníka 7 Bruntál tel :724823941  

a  

SPOLEČNĚ , O.p.s. Mendlovo náměstí 1.a BRNO IČO: 26976307 

SENIOR POINT Bruntál tel :770133186 a provedli jsme půzkum a 

dotazníkové šetření komkrétních požadavků a potřeb seniorů . 

Současná nabídka vzdělávacích kurzů a informačních akcí v Bruntále 
je poměrně slabá Vzdělávání v základech počítačové gramotnosti a 
ovládání internetu a mobilních telefonů je pro seniory v Bruntále 
nedostupné. Máme konkrétní požadavky o co mají senioři zájem . 
Kurzy počítačové gramotnosti propojené s jazykovou výukou jsou 
dostupné málo. v cílové skupině, je tento stav značně neuspokojivý. 
Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v Moravskoslezském kraji je 
žádoucí, aby podobných osvětových akcí přibývalo.  
Předkládaný průzkum  řeší problematiku nedostatečného počtu 
vzdělávacích aktivit pro seniory ve městě Bruntál a zájem klientů o 
aktivní vzdělávání. Projekt je zaměřen na vzdělávání seniorů v 
oblastech, které sami uživatelé Seniorcentra považují za 
nejpotřebnější - tj. počítačová gramotnost, moderní technologie, 
internetové bankovníctví a bezpečnost (virtuální)  
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3) Struktura organizace 
Orgány Ústavu jsou správní rada ,revizor a ředitel . 

Nejvyšším orgánem Help point Pro  zapsaný ústav  
3.1.je Správní rada má 3 členy  
3.2. Funkční oddobí členů správní rady Ústavu je tříleté . 
Opětovné zvolení je možné. 
3.3. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady . 
3.4 Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel 
3.5. Funkce člena správní rady zaniká:  
a, uplynutím funkčního období, 
b, úmrtím, 
c, odvoláním Zakladatelem , 
d, ztrátou předpokladů stanovených zákonem pro výkon funkce 
člena správní rady  Ústavu, 
e, odstoupením  

Statutárním orgánem je: 
Zdeněk Pecháček , ředitel ústavu 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře 
organizace ani ve složení statutárních orgánů 
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5) Hospodaření organizace  

Help point Pro  zapsaný ústav v průběhu roku financovala svoji 
činnost zejména z vlastních zdrojů. 

V Bruntále  dne 30.5 

Zdeněk Pecháček 

       ředitel 
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