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Identifikační údaje společnosti 

Název společnosti:  Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Datum vzniku: 5. 4. 2012  

 

Založení společnosti:  

Dne 5. 4. 2012 byla zakladatelem společnosti občanským sdružením Český svaz žen o. s., IČ: 

00442801, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Panská 890/7  podepsána zakladatelská listina 

dle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů. Na základě této listiny byla založena obecně prospěšná společnost s 

názvem Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s. se sídlem Horní 197, 580 01 

Havlíčkův Brod (sepsáno Notářským zápisem sepsaným dne 5. dubna 2012). 

 

Adresa: Horní ul. 197, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

Email: inpc.capkova@gmail.com 

 

IČO: 288 31 101 

Bankovní spojení: 253699307/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

 

Orgány organizace: 

Předsedkyně správní rady: PhDr. Ivana Štrossová 

Členky správní rady: Marie Bohuslavová, Jaroslava Šrámková 

Předsedkyně dozorčí rady: Mgr Jana Chržová 

Členky dozorčí rady: Ing. Jarmila Menšíková, Lada Radová 

Ředitelka: Bc. Daria Čapková 
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Poslání společnosti 

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji a vytváření všestranně příznivějšího prorodinného 

klimatu a podmínek pro rodinu.  

 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou především rodiče s dětmi, rodiny, osoby pečující o osobu blízkou, 

senioři, matky po rodičovské dovolené, osoby ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané 

osoby, osoby ohrožené domácím násilím. 

 

Cíle organizace: 

Cílem InPc je zaměřit se na zvyšování rodičovských kompetencí, poradenství a poskytováním 

informací prostřednictvím Internetu a vlastních informačních databází, aktivit pro aktivní 

trávení volného času rodičů s dětmi.  

 

Hlavní a dílčí činnost InPc : 

 Poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, kariérové a pedagogické. 

 Volnočasové a vzdělávací služby. 

 Aktivity a preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití v oblasti 

slučitelnosti profesních a rodinných rolí. 

 Služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. 

 Zřizování a provozování Family Pointů. 

 Odborné kurzy, školení, e-learningové  kurzy a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské 

činnosti pro cílové skupiny. 

 Vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a odičovství zaměřené 

na zvyšování rodičovských kompetencí aj. 

 Poradenské služby v oblasti právní, sociální, psychologické a pedagogické. 

 Informační služby poskytované prostřednictvím Internetu a vlastních informačních 

databází. 

 Aktivity zaměřené na podporu v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí 

(zejména přednášková činnost a poradenství). 

 Preventivní programy zaměřené na mezigenerační soužití. 

 Aktivity pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. 
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Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 

 

 

realizuje služby pro rodinu v Kraji Vysočina již 8 let. Za tu dobu se stalo jedním z klíčových 

aktérů prorodinné politiky. 

 

Komplexní služby pro rodinu, které nabízí, zahrnují i aktivity navazující na sociální služby, 

primárním zaměřením je prevence, a to jak sociální izolace, tak i sociálně patologických jevů 

- zejména v rodině. 

 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. poskytuje odborné poradenství v oblasti 

práce se sociálně handicapovanými, realizuje volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené 

na podporu a zvýšení kvality života těchto cílových skupin obyvatel. 

 

Od roku 2013 je provozovatelem Family Pointu. Family Pointy je služba po celé České 

republice, která rodičům a prarodičům umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru. Kde lze 

nakojit, nakrmit či přebalit dítě, ale také získat kontakty na prorodinné organizace poskytující 

různé služby a poradenství. 

V době Covidu a různých omezení, fungují ve Family Pointu následující aktivity: knihovna, kde 

je možné si vzít knížku domů. Knihy zde darují dobrovolní dárci a na základě informací o 

titulech na sociálních sítích je možné příslušný titul vyzvednout. Sociálně právní a 

psychologické poradenství – pokud to vládní nařízení umožňuje, poskytujeme osobně, pokud 

ne tak on-line. 

Stále informujeme naše příznivce prostřednictvím sociálních sítí o dění v okolí Havlíčkova 

Brodu a o novinkách týkajících se rodin. Např. jak se s dětmi učit při distanční výuce, jak trávit 

volný čas apod. Realizujeme on-line semináře. 

Za normálních okolností by ve Family Pointu probíhaly přednášky na témata spojená 

s bezpečností, pokud máme v rodině s dětmi psa, dále finanční gramotnost, mediační 

gramotnost, přednášky o psychosomatice apod. 

Další aktivitou od loňského léta je zahrádka, kde si každé dítě může vypěstovat svoje bylinky, 

nebo květinu. 

 

Od září 2019 je Informační a poradenské centrum Vysočina zřizovatelem Mikrojeslí. Mikrojesle 

jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči 
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o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. V současné době mámě 

zaregistrováno 12 dětí. Některé děti navštěvují Mikrojesle každý den a některé děti využívají 

takzv. sdílené místo. O tuto službu je velký zájem. Využívají jí především rodiče, kteří mají 

flexibilní zaměstnání a ocení každý den, který mohou věnovat práci a o jejich dítě je dobře 

postaráno. Péče je zde velmi individuální a kvalitní. 

Na další školní rok máme již stálá místa obsazena, ale přijímáme děti na výše uvedené sdílené 

místo. Projekt Mikrojesle končí v červnu roku 2022, ale pevně věříme, že služba bude 

pokračovat. 

 

Od roku 9/2017 do 8/2020 organizace realizovala projekt CÍL (OPZ: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413), který se zaměřuje na pomoc osobám v těžké životní 

situaci (např. obětem domácího násilí, rodičům samoživitelům apod.).Do projektu vstoupilo 

270 osob, kterým byla poskytnuta přímá pomoc v podobě především psychologického a 

sociálně právního poradenství, a také v podobě terapeutických aktivit. Tyto aktivity pomohly 

některým osobám se začleněním zpět do aktivního života a najít znovu rovnováhu a klid ve 

svém životě. Tento projekt ovšem v srpnu 2020 skončil. Dle výstupů z projektu jsme pracovali 

nejen s 50 osobami, které byly oběti domácího násilí, ale v projektu se nám podařilo pracovat 

i ve 2 případech s násilníkem. 

 

Dalším aktuálním projektem, který Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. realizuje 

je projekt KoPeC – komerčka pečuje o celek. Jedná se o projekt, který je podpořen 

z Nadačního fondu  Komerční banky Jistota, který se zaměřujeme na přímou pomoc 

znevýhodněným rodinám a to formou nákupů základních potravin, či potravin pro dospělé a 

děti, které mají speciální stravovací režim a jejich rodiče jsou ve finanční tísni. 

Součástí projektu je i sociálně právní a psychologické poradenství. A hlídání dětí rodičů, kteří 

musí do zaměstnání a nemají v této době komu děti svěřit. Pomáháme prostřednictvím tohoto 

projektu s distanční výukou a to možností tisku studijních materiálů. 

V současné době píšeme navazující projekt, který bude pomáhat konkrétním rodinám. 

 

V roce 2020 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. získalo ocenění Cenu hejtmana 

Kraje Vysočina za rok 2019. Kraj Vysočina již po páté ocenil organizace ze soukromého, 

veřejného a neziskového sektoru za společensky odpovědné chování, kterým zásadně 

přispívají ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i 

společnosti jako celku. Mezi 33 organizacemi bylo také s nejvyšším počtem bodů 

oceněno Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s..  
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Od prosince 2020 organizaci bylo vydáno POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poděkování spolupracujícím organizacím 

 

Českému svazu žen z.s. za podporu, metodickou pomoc při vedení. 

ČSŽ kraje Vysočina za podporu a propagaci v Kraji Vysočina.  

Městu Havlíčkův Brod a Kraji Vysočina za finanční podporu na zajištění provozu Family 

Pointu. 

Síti pro rodinu z.s. za spolupráci při pořádání seminářů a propagaci aktivit.  

Nadaci Komerční banky a.s. Jistota za finanční podporu projektu KoPeC. 

 

V roce 2020 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. spolupracovalo s těmito 

organizacemi:  

Dobrovolnické centrum – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Občanská poradna Havlíčkův Brod 

– Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček – Oblastní charita Havlíčkův 

Brod, Centrum sociálních služeb Petrklíč – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Nízkoprahový klub 

BAN – Oblastní charita Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, 

Mammacentrum, Mateřská škola Žabičky, Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Havlíčkův Brod, Senior Point Havlíčkův Brod, Klub OKO, AZ Centrum Havlíčkův Brod – 

Středisko volného času, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., 

FOKUS Vysočina, z.ú., Svobodná škola Chotěboř, Informační a poradenské centrum Vysočiny 

o.p.s., Muzeum Vysočiny Jihlava, HBhistory, Nemocnice Havlíčkův Brod, Rodinné pasy Kraje 

Vysočina, Senior pasy Kraje Vysočina, Region Vysočina, Motanice Havlíčkův Brod, CEKUS 

Chotěboř, Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o., i-Vysočina.cz, Hitrádio Vysočina, Bílý Kruh 

Bezpečí, z.s., Rodinné centrum Motýlek, z.s., Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, z.s., 

Město Havlíčkův Brod, Město Třebíč, Město Světlá nad Sázavou, Soukromá základní 

umělecká škola Nuselská, s.r.o., Středisko rané péče SPRP Brno, BM Fitness Havlíčkův Brod, 

z.s., Havlíčkobrodský deník, Klub Šalamounek – Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, 

z.s., Síť pro rodinu, z.s., 

Kontaktní informace 
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Bc. Daria Čapková  

ředitelka 

Telefon:  

+420 602 178 864  

E-mail:  

inpc.capkova@gmail.com  

Ilona Heijting 

projektová manažerka 

Telefon  

+420 777 1191 40 

E-mail: 

inpc.ilona@gmail.com 

    

 

Zdeňka Neuwirthová 

ekonomka 

Telefon  

+420 724 535 4852 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Informační a poradenské centrum
Horní  197
Havlíčkův Brod 1
580 01(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

28831101

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 510875
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 17 20

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58 1717B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59 3B. II. 8.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 672 490
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 104B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 510668B. III. 3.

Peníze na cestě (261) 79 -30B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 186
Příjmy příštích období (385) 82 186B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 510875



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 115
A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 5 11

Účet výsledku hospodaření (963) 91 7xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x10A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 4-5A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 499870
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 870 499

Dodavatelé (321) 106 -11B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 495761B. III. 3.

Zaměstnanci (331) 110 1104B. III. 5.

Ostatní přímé daně (342) 114 44B. III. 9.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 510875

obecně prospěšné služby
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 28.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

28831101

Informační a poradenské centrum
Horní  197
Havlíčkův Brod 1
580 01

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 511511A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3203 320A. I. 1.

Opravy a udržování 455 45A. I. 3.

Náklady na cestovné 236 23A. I. 4.

Ostatní služby 1238 123A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 88A. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 810 8A. II. 7.

Osobní náklady 1 5801 580A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 26414 1 264A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 31615 316A. III. 11.

Ostatní náklady 4141A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 4128 41A. V. 22.

Náklady celkem 2 1402 14039Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 1 9711 971B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 1 97142 1 971B. I. 1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 176176B. III. 47

Výnosy celkem 2 1472 14761Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 77C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 77D. 63ř. 62 - ř. 37

obecně prospěšné služby
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 28.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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