
VÝROČNÍ ZPRÁVA
 

za rok 2017

Uzlík Litvínov, z.ú. 

Sídlo: Šafaříkova 991, Litvínov 43601 

Doručovací adresa: Šafaříkova 991, Litvínov 43601 

Web: www.uzlik-litvinov.cz 

E- mail: uzliklitvinov.cz 

IČ: 06081673 

Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 115-4404770237/0100

Registrace: 
V rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu U, vložce číslo

137



Výroční zpráva 2017

Historie založení ústavu

27. února bylo na adrese Šafaříkova 991, Litvínov 43601 umístěno sídlo ústavu Uzlík 
Litvínov, z.ú..
10. dubna byl založen účet u bankovního ústavu KB a zakladately ústavu byl vložen 
peněžitý vklad 500 Kč.
12. dubna ve 14:00 hodin se uskutečnilo zasedání správní rady a zakladelek Uzlíku 
Litvínov, z.ú. a za předsedu správní rady ústavu byla jednomyslně zvolena Mgr. Stanislava
Serafinová.
12. dubna v 15:00 hodin se uskutečnilo zasedání správní rady a zakladelky Uzlíku 
Litvínov, z.ú. a za ředitele ústavu byla jednomyslně zvolena Mgr. Lenka Hejkalová.
27. května 2017 byl Uzlík Litvínov, z.ú. zapsán do rejstříku ústavů.

Historie registrace sociální služby

19. června 2017 rozhodnutí o přidělení IČ 06081673.
2. srpna 2017 rozhodnutí o registraci sociální služby sociálně terapeutické dílny Uzlík 
Litvínov, z.ú..
14. prosince 2017 byla schválena žádost o neinvestiční dotaci města Litvínov v celkové 
výši 35 000 Kč.
20. prosince 2017 bylo rozhodnuto o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních 
sužeb Ústeckého kraje.

Poslání 

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny Uzlík Litvínov z.ú. je umožnit lidem s mentálním 
postižením a jejich rodinám vést kvalitní a plnohodnotný život.

Cíle

Pomáhat  osobám  s  postižením  v  jejich  fyzické  a  psychické  soběstačnosti,  aktivizovat  je  a
podporovat je v jejich osobním růstu.
Umožnit osobám s postižením prožívání běžného života v nejvyšší možné míře a zajistit jim k tomu
zázemí a důstojné prostředí.
Podporovat integraci osob s postižením do společnosti - dát těmto lidem prostor k zapojení se do
společenského a kulturního života, a být tak součástí většinové společnosti.

Orgány ústavu 

Zakladatel:  Mgr. Lenka Hejkalová, Mgr. Stanislava Serafinová
Ředitel ústavu: Mgr. Lenka Hejkalová
Správní rada: předseda - Mgr. Stanislava Serafinová, člen - Mgr. Jaroslava Hušpauerová, 
člen - Karel Homola
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Hejkalová 

Zaměstnanci 

V roce 2017 neměl Uzlík Litvínov, z.ú. žádné zaměstnance.



Objekty 

Pronajaté prostory (2 místnosti) v objektu Základní školy speciální a Praktické školy okr. 
Most (Šafaříkova 991, Litvínov 43601). 

Přehled poskytovaných služeb 

Nezisková organizace Uzlík Litvínov, z.ú. má registrovanou pouze jednu sociální službu 
Sociálně terapeutické dílny, která bude poskytována od 1.1. 2018. 
Sociální služba sociálně terapeutické dílny bude určena osobám s mentálním, 
kombinovaným postižením a osobám s autismem ve věku od 19 do 64 let. 
Maximální okamžitá kapacita bude 9 uživatelů. 
  

Finanční zpráva za rok 2017 

Náklady 2017
Celkem      4 112 Kč

Výnosy 2017
Dary: 
Právnické osoby: 
Elfetex, spol. s.r.o.              5 000 Kč 
Winshop            7 000 Kč
Fyzické osoby: 
Václav Havlíček – elektronika                      51 086 Kč
Václav Havlíček – nábytek                                   4 950 Kč
Pavel Kopecký                     1 000 Kč
Tomáš Sýkora            10 000 Kč 
Vendula Štěpánková      10 000 Kč
Eva Šišková           500 Kč
Celkem      89 536 Kč

Všem, kteří věnují svůj čas a energii těm, kteří to potřebují a svou nezištnou pomocí se 
podílejí na plnění cílů, rozvoji, stabilitě a profesionalizaci naší neziskové společnosti 

D Ě K U J E M E 

Dne 7. levna 2018 Vypracovala: 

Mgr. Lenka Hejkalová
            ředitel ústavu


