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Úvod  
 

Rok 2008 byl pro Evropskou kontaktní skupinu v jistém smyslu přelomový. V srpnu skončil projekt 
Buďte in při integraci, který byl v předchozích dvou letech naším hýčkaným a opečovávaným 
dítětem. Ve spolupráci s partnerskou organizací Praxis z Velké Británie jsme v jeho průběhu 
proškolili celkem 37 účastníků a účastnic ze státního a neziskového sektoru, kteří pracují 
s migranty. Školení se skládalo ze čtyř workshopů a stáže v Londýně a jeho absolventi a 
absolventky si osvojili nové poznatky a efektivní metody především v oblasti genderové a kulturní 
senzitivity, komunitního rozvoje a podpory svépomocných aktivit migrantů a migrantek. Díky 
intenzivnímu programu byla také podpořena úzká spolupráce mezi jednotlivými účastníky a 
účastnicemi napříč neziskovým a státním sektorem. Na konci projektu jsme se všichni jen neradi 
loučili a v brzké době plánujeme v tomto vzdělávání pokračovat, abychom rovněž uspokojili řady 
odmítnutých zájemců a zájemkyň. 
 
V první polovině roku 2008 rovněž skončily dva výzkumné projekty EKS, které se zaměřily na 
cizince a cizinky žijící v České republice a zkoumaly překážky a bariéry bránící jim v plnohodnotné 
integraci do české společnosti.  
 
V návaznosti na poznatky získané z těchto výzkumů, především pak nedostatky a mezery týkající se 
služeb poskytovaným této cílové skupině, jsme připravili vzdělávací integrační kurz pro migranty a 
migrantky s názvem Poznáváme svou novou zemi. Jeho obsahem jsou lekce socio-kulturního 
minima, pracovně-právní legislativa a informace o systému zdravotní péče a sociálního zabezpečení 
v České republice. Projekt započal v červenci 2008 a první kurz je plánován na leden 2009. Kurzy 
budou celkem tři, každý o kapacitě cca 15 osob.  
Kurz je určen pro migranty a migrantky, kteří pobývají v ČR teprve krátce, avšak chtěli by se zde 
usadit natrvalo, ale nemají mnoho informací o tom, jak to v ČR funguje při hledání zaměstnání, 
návštěvě lékaře nebo přihlašování dětí do mateřské či základní školy. Na tomto projektu s námi 
spolupracují i někteří z respondentů a respondentek předchozích kvalitativních výzkumů, kteří se 
stali plnohodnotnými členy a členkami pracovního týmu EKS, z čehož máme velkou radost a je to 
jistě pozitivní motivace i pro účastníky a účastnice našich kurzů.  
 
Ve spolupráci s další migrantkou, novinářkou Světlanou Mazepinou původem z Ruska, jsme na 
podzim 2008 zahájili mediální osvětovou kampaň, zacílenou na českou veřejnost a média. Cílem 
této kampaně je přinášet objektivní informace o životě migrantů a migrantek v ČR, představit 
kulturu, zvyky a tradice lidí z odlišných kulturních a náboženských komunit a napomoci 
odstraňování předsudků a xenofobech názorů, které má česká veřejnost s cizinci často spojené. 
 
Věříme, že nové projekty budou stejně úspěšné jako ty minulé a setkají se s pozitivním ohlasem jak 
mezi klienty a klientkami, tak i českou veřejností, které věnujeme v EKS stále větší pozornost. 
 
Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení. 
 
 
Eva Kavková        Ivana Šindlerová 
předsedkyně EKS       místopředsedkyně EKS 
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O nás 
 
Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži 
a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se změnit genderové 
stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. 
 
 
Našimi prioritními tématy jsou: 

• trh práce - diskriminace na trhu práce, nezaměstnanost, práce z domova, rekvalifikace a 
návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené 

• migrace a integrace - postavení cizinců a cizinek ve společnosti, problémy, kterým čelí při 
začleňování do většinové společnosti, odlišné modely integrace, komunitní rozvoj, 
svépomocné aktivity migrantů a migrantek 

• rovné příležitosti mezi muži a ženami - osvěta, vzdělávání, publikace a kampaně 
 
 
Cíle a aktivity: 

• vzdělávání – soustředíme se na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením 
(dlouhodobě nezaměstnaní, migranti/ky, ženy po mateřské a rodičovské dovolené, lidé 
pracující z domova, aj.). Naše vzdělávání je určené jak poskytovatelům/kám sociálních 
služeb, tak jejich klientům/kám.  

• výzkumy a analýzy - realizujeme kvalitativní sociologické sondy v různých oblastech. 
Užíváme přitom metodu akčního výzkumu CARM (Community Action Research Methods, 
tj. Metody pro komunitní akční výzkum). Jeho cílem je kromě sběru dat především snaha o 
posílení respondentů/ek, reflexe jejich potřeb a návaznost dalších aktivit na výsledky 
výzkumu včetně zapojení samotných respondentů/ek. 

• informační a osvětové kampaně – snažíme se přinášet informace o netradičních a málo 
známých tématech, propagovat rovné příležitosti a ovlivňovat veřejné mínění i média. 
Dáváme prostor a slovo diskriminovaným skupinám, přibližujeme veřejnosti život cizinců a 
cizinek v ČR. Vydáváme tématické publikace. 
 

 

Struktura organizace 
Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, registrované při Ministerstvu 
vnitra dne 7.8.2002.  
Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která je složena ze všech členů sdružení. Má 
rozhodující slovo při schvalování programu a rozpočtu, přijímá nové členy a volí výbor, který je 
výkonným orgánem sdružení. Výbor se skládá z předsedkyně, místopředsedkyně a dvou členek bez 
portfeje. Valná hromada zároveň volí dvoučlennou Revizní komisi, která je hlavním kontrolním 
orgánem sdružení. 
Sdružení má 2 zaměstnankyně na plný úvazek a 6 na částečné úvazky. Předsedkyní výboru je 
Mgr.Eva Kavková a místopředsedkyní Mgr.Ivana Šindlerová. K 31.12.2008 měla EKS 15 členů a 
členek. 
 
 
Sídlo organizace:  
Žitná 45, Praha 1, 110 00 
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Projekty 

Buďte in při integraci 
 
Dvouletý projekt se soustředil na zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných cizincům/kám při 
jejich integraci na trh práce prostřednictvím inovativního vzdělávacího cyklu pro poskytovatele 
těchto služeb. Cílovou skupinou projektu, který byl realizován ve spolupráci s organizací Praxis z 
Anglie, byli pracovníci/e NNO a veřejné správy. Vzdělávání bylo zaměřeno na osvojení dovedností 
pro naplňování standardů kvality sociálních služeb. Jedná se o genderovou a interkulturní 
senzitivitu, problematiku etnocentrismu a odbourávání stereotypů u sociálních pracovníku, odlišné 
integrační modely a možnost jejich propojení, metody komunitního rozvoje a podpory 
svépomocných aktivit migrantů a migrantek a příklady dobré praxe nejen v rámci ČR ale i z ciziny. 
Projekt se setkal s velkým ohlasem a v jeho rámci bylo vyškoleno 37 pracovníků/ic (MPSV, MV, 
MHMP, ÚMČ 7, 12 a 14, Člověk v tísni, OPU, Charita, CIC a řada dalších). 
 
Výstupem projektu byl (kromě zkvalitnění služeb a profesního rozvoje organizací) také obsahový a 
metodický manuál pro práci s migranty/migrantkami, který byl vydán v netradiční formě ručně 
malovaného diáře. Cílem bylo nejen zaujmout potencionální čtenáře a čtenářky, ale i vymyslet 
takovou formu publikace, kterou by neodložili hned po prvním přečtení. 
 

Na závěr projektu se rovněž konala dvoudenní konference Migrace a integrace v šesti pohledech, 
která proběhla pod záštitou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Mezi tématy, 
které byly probírány na konferenci, byla nelegální migrace a s ní související problémy, např. 
poskytování zdravotní péče osobám, které v zemi pobývají nezákonně nebo fungování klientského 
systému při jejich zaměstnávání. Diskutovalo se také o najímání migrantek na domácí péči a vzniku 
globálních řetězců péče. V srpnu 2008 byl distribuován sborník z konference ve formě CD ROMu, 
který  obsahuje příspěvky a prezentace hostů konference. Jeho součástí je také DVD s krátkým 
dokumentárním filmem o projektu Buďte in při integraci! 
 
 
Délka trvání projektu:  
září 2006 – srpen 2008 
 
 
Koordinátor/ka projektu:  
Sabe Amthor-Soe 
 
 
Projekt podpořili: 
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České 
republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.  
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Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy  

V polovině roku 2008 EKS publikovala výsledky výzkumu Diskriminace azylantů a azylantek 
z genderové perspektivy. Naším cílem bylo zjistit a zprostředkovat zkušenosti a názory azylantů a 
azylantek na svůj život v České republice v období po udělení mezinárodní ochrany (azylu). Důraz 
byl kladen především  na zkoumání genderových aspektů nucené migrace a procesu integrace 
azylantů/tek do majoritní společnosti. 

Kvalitativní akční šetření bylo založeno na 30 hloubkových rozhovorech s muži a ženami, kteří byli 
z různých důvodů donuceni opustit svou zemi a v současné době žijí v ČR již jako uznaní 
azylanti/ky. Respondentky a respondenti pocházeli z Ázerbájdžánu, Běloruska, Ruska, Čečenska, 
Kazachstánu, Ukrajiny, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Afghánistánu, Sýrie, Moldavska a Somálska. 
V rámci výzkumného projektu proběhlo také pět rozhovorů se zástupci/kyněmi úřadů práce za 
účelem doplnění pohledu na integraci azylantů/tek o zkušenosti a názory lidí, kteří s nimi pracují a 
kteří zastupují jednu z institucí státní správy.  

Výzkum poukázal zejména na nedostatečné (často základní) znalosti a informovanost na straně 
české majority, chybějící porozumění a pochopení situace uprchlíků. Zvýšením informovanosti 
české majority lze předcházet diskriminačnímu jednání, stejně významná je podpora samotných 
azylantů/tek zejména v počátcích jejich života v ČR spočívající v pomoci zorientovat se v českém 
prostředí a v poskytnutí nezbytných informací potřebných pro následné samostatné zapojení do 
majoritní společnosti.  

Výsledná analýza byla spolu s doporučeními zpracována do publikace, která byla předána 
zástupcům státní správy, pracovníkům/cím neziskových organizací a distribuována do vzdělávacích 
institucí. 
 
 

Délka trvání projektu: 
červenec 2007 – červen 2008 
 
 

Koordinátor/ka projektu: 
Andrea Krchová 
 
 

Projekt podpořili: 
Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti. 
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Poznáváme svou novou zemi  
 

Projekt Poznáváme svou novou zemi usiluje o hlubší začlenění migrantů a migrantek do české 
společnosti. Klíčovými aktivitami projektu jsou vzdělávací integrační kurzy pro migranty a 
migrantky a dále osvětová informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost.   
Nedostatečná informovanost české majority o životě cizinců/nek a chybějící orientace a základní 
znalost o fungování hostitelské země u migrantů/tek je jednou z překážek integrace, která staví 
cizince/ky do nerovného postavení ve společnosti a vede k diskriminačnímu jednání. 
 

Témata vzdělávacích kurzů byla vybrána tak, aby poskytla účastníkům a účastnicím praktickou 
orientaci v české společnosti, zvýšila jejich informovanost o legislativním, pracovně-právním, 
sociálním a kulturním systému ČR a tím snížila jejich sociální vyloučení a případné riziko 
diskriminace. Naší snahou je rovněž podpořit a motivovat cizince/ky k aktivnímu zapojení do života 
české společnosti i místních komunit  
 
Vzdělávací kurz je uspořádán do 3 cyklů, každý se skládá z 10 interaktivních seminářů (kombinace 
přednášek, diskuzí, zážitkových aktivit, praktických cvičení a diskuzí s pozvanými odborníky a 
odbornicemi) a má celkovou kapacitu 70 osob. První czklus je naplánován na leden 2009. 
 
 
Paralelně s přípravou kurzu a náborem účastníků a účastnic probíhala veřejná mediální kampaň, 
jejímž cílem bylo zprostředkovat  české veřejnosti a médiím reálné a nezkreslené informace o 
životě cizinců a cizinek v České republice. V rámci této kampaně absolvoval tým EKS řadu 
televizních a rozhlasových vystoupení a publikoval sérii článků v novinách, časopisech a na 
internetových portálech. 
 
 
Délka trvání projektu:  
červenec 2008 – červen 2010 
 
 
Koordinátor/ka:  
Sabe Amthor-Soe 
 
 
Projekt podpořili: 
Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti. 
 
 
 

 



 7 

Životy těch druhých 
 
Projekt Životy "těch druhých" aneb jak se žije cizincům a cizinkám v České republice usiloval o 
vytvoření reálného mediálního obrazu o kulturně a nábožensky odlišných komunitách žijících na 
území České republiky. Projekt zprostředkoval atraktivní formou široké české veřejnosti informace 
o životě a kultuře cizinců a cizinek z různých zemí. 
 
V podobě fotografií a autobiografických deníků otevřel zájemcům a zájemkzním okénko, kterým 
mohli nahlédnout do osudů jedenácti žen, které nalezly svůj domov v České republice, a dozvědět 
se více o každodenním životě v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajině. 
Fotografie a deníky putovaly ve formě výstavy po České republice, byly vystavovány především 
v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem a v Teplicích v nákupních a zábavních centrech, tedy místech, 
kde každý den projdou stovky lidí. Fotografie byly rovněž publikovány v samostatném katalogu, 
který rovněž obsahoval nezkrácené příběhy všech 11 žen.  
 
Druhý pilíř projektu tvořily kreslené komiksové příběhy, které opět vycházely z reálných zkušenosti 
cizinců a cizinek, kteří/které se usadili/y v České republice (byly založeny na poznatcích z 
předchozích kvalitativních sociologických šetření EKS). Komiks zprostředkoval jejich životní 
osudy, popisoval proces útěku z domova, příchod do neznámé země, nelehký pobyt v podmínkách 
uprchlických táborů až po okamžik udělení azylu a neúnavnou snahu zapojit se do české společnosti 
a vést opět alespoň trochu důstojný život.  Komiksy byly  vystavovány v kavárnách a galeriích 
v různých městech České republiky.  
 
 
Délka trvání projektu:  
červen 2008 – prosinec 2008 
 
 
Koordinátor/ka projektu:  
Lucie Šídová a Světlana Mazepina 
 
 
Projekt podpořili: 
Ministerstvo kultury České republiky 
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Práce z domova 
 
Fenomén manuální práce z domova zůstává v hledáčku EKS již od roku 2002, kdy jsme realizovali 
první pilotní výzkum. Ten měl za cíl zjistit, zda v České republice existuje práce z domova a pokud 
ano, o jaký typ práce se jedná a kdo jsou lidé, kteří se takto živí. Na tuto pilotáž navázal druhý, 
rozsáhlejší výzkum, který proběhl v letech 2006 – 2007. V jeho rámci EKS zjišťovala sociální a 
pracovní podmínky takto pracujících žen a analyzovala příčiny volby této pracovní činnosti. Také 
se pokusila tato zjištění zakomponovat do obecného rámce hledání nástrojů, které vedou k rovnosti 
příležitostí na trhu práce.  
V druhé polovině roku 2008 bylo zahájeno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí  
další kvalitativní výzkumné šetření.  
Tentokráte bylo cílem výzkumu zjistit především více informací o pracovních podmínkách osob, 
které se živí manuální prací z domova a analyzovat možná rizika s touto prací spojená (od 
pracovních podmínek, zdravotních rizik, dodržování bezpečnostních standardů, dodržování 
zákonných norem, atd.). Ve výzkumu byl rovněž kladen důraz na genderovou dimenzi. Výzkumný 
tým zjišťoval, jaká je motivace mužů a žen vykonávat tuto práci, jak je vnímána jejich 
partnery/kami a jak vypadá rozdělení péče o domácnost a rodinu u těch párů, kde se jeden z nich 
živí manuální prací z domova. 
Výsledky výzkumu budou publikovány na jaře 2009 a budou sloužit k šíření osvěty o rizicích a 
úskalích manuální práce z domova jak mezi širokou veřejností, tak v odborných kruzích (především 
na MPSV, v odborech a v organizacích, které se zabývají podporou flexibilních pracovních úvazku 
a práce z domova.  
 
 
Délka trvání projektu: 
září 2008 – únor 2009 
 
 
Koordinátor/ka projektu: 
Hana Víznerová 
 
 
Projekt podpořili: 
EURES – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
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Další aktivity  
 
V září 2008 navázala EKS spolupráci s Magistrátem města Plzně. V rámci pilotního programu 
MMP zaměřeného na integraci cizinců žijících a pracujících na území města Plzně  realizovala EKS 
dva školící projekty, jeden určený pro migranty a migrantky, a druh pro úředníky, kteří s nimi 
pracují. Oba měly časovou dotaci 18 hodin (tři semináře v rozsahu 6 hodin) a probíhaly od října do 
prosince 2008. 
Vzdělávací cyklus pro migranty a migrantky byl zaměřený na osvojení socio-právního minima. 
Kurzy byly určené především pro cizince, kteří pracují ve velkých továrnách v Plzni a v okolí. 
Účastníci a účastnice získali přehled o přístupu cizinců k lékařské péči v České republice a systému 
zdravotního pojištění. Druhý seminář se týkal organizace sociálního zabezpečení a třetí se věnoval 
trhu práce, zaměstnání a podnikání v ČR. 
 
Paralelně probíhaly rovněž kurzy pro úředníky a úřednice z krajského města Plzně, kteří pracují 
s cizinci (úřady práce, městské úřady, cizinecká policie, městská policie, Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, aj.). Program seminářů kladl důraz na interaktivitu, cvičení, diskuze a případové studie. 
Cílem mimo jiné bylo vytvořit neformální platformu, v jejímž rámci by se setkávali pracovníci 
jednotlivých úřadů a podpořit efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi prvky státní správy, 
které se zabývají integrací cizinců na území města Plzně.   
Semináře rovněž obsahovaly přednášky o Zákonu o pobytu cizinců a jednotlivých pobytových 
statutech z něj vyplývajících,  dále o kulturní a genderové senzitivitě při práci s cizinci, socio-
kulturních rozdílech a komunikaci s nově příchozími migranty a migrantkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
                            ROZVAHA                Úč NO             
                         k 31.12.2008                                
                             (v Kč)             Název a sídlo účetní 

                                                jednotky 

                             I Č O              Evropská kontaktní skupina v České republice 

                                                Žitná 45/1656         

                        2 6 6 0 0 2 3 4         110 00  Praha 1       

                                           
                                                                                                                
   A K T I V A                                                       Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni  
                                                                     účetního období      účetního období       
                                                                                                                
                                a                                            1                      2           
                                                                                                                
   A          Dlouhodobý majetek celkem                                           0,00                  0,00    
       I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                             11 076,00             11 076,00    
                2. Software                                                  11 076,00             11 076,00    
       II.    Dlouhodobý hmotný majetek celkem                               17 629,00             17 629,00    
                7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          17 629,00             17 629,00    
       III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem                                  0,00                  0,00    
       IV.    Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                         -28 705,00            -28 705,00    
                2. Oprávky k softwaru                                       -11 076,00            -11 076,00    
                10.Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.maj.                   -17 629,00            -17 629,00    
   B          Krátkodobý majetek celkem                                   2 108 001,38            912 600,20    
       I.     Zásoby celkem                                                 214 822,48            214 822,48    
                1. Materiál na skladě                                       139 882,09            139 882,09    
                7. Zboží na skladě a v prodejnách                            47 136,39             47 136,39    
                9. Poskytnuté zálohy na zásoby                               27 804,00             27 804,00    
       II.    Pohledávky                                                    100 575,52             65 930,00    
                1. Odběratelé                                                 5 482,80             35 770,00    
                4. Poskytnuté provozní zálohy                                95 092,72             30 160,00    
       III.   Krátkodobý finanční majetek celkem                          1 786 777,46            631 174,96    
                1. Pokladna                                                  77 501,47             19 120,78    
                3. Bankovní účty                                          1 709 275,99            612 054,18    
       IV.    Jiná aktiva celkem                                              5 825,92                672,76    
                1. Náklady příštích období                                    5 653,97                672,76    
                3. Kursové rozdíly aktivní                                      171,95                  0,00    
     AKTIVA    CELKEM                                                     2 108 001,38            912 600,20    
                                                                                                                 
                                                                                                                
   P A S I V A                                                       Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni  
                                                                     účetního období      účetního období       
                                                                                                                
                                a                                            3                      4           
                                                                                                                
  A.       Vlastní zdroje celkem                                            632 486,36            295 903,46    
      I.   Jmění celkem                                                           0,00                  0,00    
      II.  Výsledek hospodaření celkem                                      632 486,36            295 903,46    
             1. Účet výsledku hospodaření                                         0,00          - 336 582,90    
             2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení                    -13 099,63                  0,00    
             3. Nerozděl.zisk, neuhraz.ztr.min let                          645 585,99            632 486,36    
  B.       Cizí zdroje celkem                                             1 475 515,02            616 696,74    
      I.   Rezervy celkem                                                         0,00                  0,00    
      II.  Dlouhodobé závazky celkem                                         74 835,00             30 000,00    
             6. Dohadné účty pasívní                                         74 835,00             30 000,00    
      III. Krátkodobé závazky celkem                                        360 279,73            534 285,84    
             1. Dodavatelé                                                   33 671,73              9 672,84    
             4. Ostatní závazky                                                   0,00            524 613,00    
             5. Zaměstnanci                                                 174 035,00                  0,00    
             7. Závazky k inst.soc.zabezp.a veř.zdr.poj.                    116 603,00                  0,00    
             9. Ostatní přímé daně                                           35 970,00                  0,00    
      IV.  Jiná pasíva celkem                                             1 040 400,29             52 410,90    
             2. Výnosy příštích období                                    1 040 400,29             52 410,90    
    PASÍVA CELKEM                                                         2 108 001,38            912 600,20    
                                                                                                                
                                                                                                                
  Odesláno dne              Razítko                                        Podpis statutárního orgánu           
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                       VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY              Úč NO         
                          k 31.12.2008                                 
                               (v Kč)            Název a sídlo účetní 

                                                 jednotky 

                              I Č O              Evropská kontaktní skupina v České republice 

                                                 Žitná 45/1656         

                         2 6 6 0 0 2 3 4         110 00  Praha 1       

                                            
 
 
                                                                                                                     
                N á z e v   u k a z a t e l e                                        Činnost                         
                                                                      Hlavní       Hospodářská             Celkem    
                                                                                                                     
                                                                                                                     
  A.        Náklady                                                                                                  
                                                                                                                     
      I.    Spotřebované nákupy celkem                            262 806,38              0,00         262 806,38    
            1. Spotřeba materiálu                                 262 806,38              0,00         262 806,38    
      II.   Služby celkem                                       2 167 060,46              0,00       2 167 060,46    
            6. Cestovné                                            96 229,87              0,00          96 229,87    
            7. Náklady na reprezentaci                            131 340,00              0,00         131 340,00    
            8. Ostatní služby                                   1 939 490,59              0,00       1 939 490,59    
      III.  Osobní náklady celkem                               2 152 968,00              0,00       2 152 968,00    
            9. Mzdové náklady                                   1 627 403,93              0,00       1 627 403,93    
            10.Zákonné sociální pojištění                         519 343,07              0,00         519 343,07    
            12.Zákonné sociální náklady                             6 221,00              0,00           6 221,00    
      IV.   Daně a poplatky celkem                                      0,00              0,00               0,00    
      V.    Ostatní náklady celkem                                 41 445,47              0,00          41 445,47    
            19.Odpis nedobytné pohledávky                           5 229,75              0,00           5 229,75    
            21.Kursové ztráty                                      18 942,11              0,00          18 942,11    
            24.Jiné ostatní náklady                                17 273,61              0,00          17 273,61    
      VI.   Odpisy,prod.majetek,tvorba rezerv a opr.pol.c               0,00              0,00               0,00    
      VII.  Poskytnuté příspěvky celkem                               100,00              0,00             100,00    
            32.Poskytnuté členské příspěvky                           100,00              0,00             100,00    
      VIII  Daň z příjmů celkem                                         0,00              0,00               0,00    
            Náklady celkem                                      4 624 380,31              0,00       4 624 380,31    
                                                                                                                     
  B.        Výnosy                                                                                                   
                                                                                                                     
      I.    Tržby za vlastní výkony a zboží celkem                206 136,00              0,00         206 136,00    
            1. Tržby vlastní výrobky                                  505,00              0,00             505,00    
            2. Tržby z prodeje služeb                             204 510,00              0,00         204 510,00    
            3. Tržby za prodané zboží                               1 121,00              0,00           1 121,00    
      II.   Změna stavu vnitroorg.zásob celkem                          0,00              0,00               0,00    
      III.  Aktivace celkem                                             0,00              0,00               0,00    
      IV.   Ostatní výnosy celkem                                   1 579,28              0,00           1 579,28    
            15.Úroky                                                  275,88              0,00             275,88    
            16.Kursové zisky                                          932,68              0,00             932,68    
            18.Jiné ostatní výnosy                                    370,72              0,00             370,72    
      V.    Tržby z prod.maj., zúčt.rezerv a opr.pol.celk               0,00              0,00               0,00    
      VI.   Přijaté příspěvky celkem                                6 953,93              0,00           6 953,93    
            27.Přijaté příspěvky (dary)                             6 953,93              0,00           6 953,93    
      VII.  Provozní dotace celkem                              4 073 128,20              0,00       4 073 128,20    
            29.Provozní dotace                                  4 073 128,20              0,00       4 073 128,20    
            Výnosy celkem                                       4 287 797,41              0,00       4 287 797,41    
  C.        Výsledek hospodaření před zdaněním                  - 336 582,90              0,00       - 336 582,90    
  D.        VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění                     - 336 582,90              0,00       - 336 582,90    
                                                                                                                     
                                                                                                                     
  Odesláno dne                       Razítko                                     Podpis statutárního orgánu          
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