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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
Název: B.E.Z.va Nejdek o.p.s. 
IČ: 26562464, Sídlo: Švermova 505, 362 21 Nejdek 

O NÁS 
 

B.E.Z.va Nejdek o.p.s. je obecně prospěšnou společností vzniklou v roce 2013 
transformací občanského sdružení B.E.Z., které bylo založeno a registrováno v roce 
2009 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jsme nezisková organizace 
spolupracující s lidmi, kteří se rozhodli dobrovolně a bez nároku na odměnu věnovat 
svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Název společnosti je odvozen z naší touhy 
nabídnout dětem i mládeži z Nejdku a okolí, bez rozdílu barvy pleti, sociálního původu, 
handicapu, Bezpečí – Elán - Zázemí při smysluplném využívání volného času. Činnost 
společnosti je financována z darů, grantů a dotací. 

Pořádáme:  

• celoroční volnočasové kluby s nízkoprahovými prvky 
• víkendové pobyty 
• letní tábor 
• kulturně-vzdělávací akce 
• jednorázové akce 

Programy jednotlivých aktivit se snažíme připravit dostupné pro každého. 
Cílem činnosti je pokračovat v aktivizaci dětí na Nejdecku s důrazem na život v duchu 
křesťanských morálních hodnot, pomoc, spolupráci, přátelské vztahy, zodpovědnost. 
To vše formou nabídky volnočasových aktivit, kterou zakladatelé aktivně provozovali 
již delší dobu v rámci Křesťanského společenství.  

PODĚKOVÁNÍ 
Na tomto místě bychom rádi vyjádřili vděčnost a poděkování všem organizacím 
i  jednotlivcům, kteří v roce 2016 různými způsoby podpořili naše aktivity: 

• církvi Křesťanské společenství v Nejdku 
• Městu Nejdek 
• firmě SWISS - FORM 
• firmě NČV 
• firmě Q-link.cz 
• Nadaci ČEZ 
• Janu Tóthovi 
• Ludmile Vocelkové 
• řadě dalších drobných dárců a v neposlední řadě všem dobrovolníkům, kteří 

věnovali svůj volný čas a síly. 
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SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2016 DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2016 

Miroslav Kolařík 
Filip Kloubek 
Jana Straková 

Mgr. Renata Jirušová 
Eva Schützeová 
Jana Jirušová 
 

 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI V R. 2016 

Bc. Jaromír Trtík 

DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE: 
Adresa:   B.E.Z.va Nejdek o. p. s. 
   Švermova 505 

362 21 Nejdek 

ID datové schránky: 52kapmh 

 

e-mail:   ops@bezvanejdek.cz 

Číslo účtu:   193 806 093 / 0600 

Internetové stránky společnosti:  www.bezvanejdek.cz 
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A) ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 
 

V roce 2016 byly prostřednictvím společnosti standardně realizovány tři bloky 
aktivit. Mediální výchova, programy primární prevence a pobytové aktivity pro děti a 
mládež.  

Novou aktivitou bylo otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, klub 
Remix od dubna 2016. 
 

Primární prevence 

Přednášky primární prevence na školách 

Témata: 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (T. Řehák) 
Život v závislosti (R. Povala) 
Světlo paměti (R. Hejret) 

Školy:  
− ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 
− ZŠ Nejdek, Karlovarská 
− SOŠ Nejdek 
− SOŠ Nejdek (odloučené pracoviště Stará Role) 
− Gymnázium Chodov 
− ZŠ Chodov 
− První české gymnázium v Karlových Varech 
− Střední pedagogická škola a gymnázium Karlovy Vary 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Mediální výchova mladých 

Realizace vzdělávacího pořadu „Světová a národní literární díla“ 

Jedná se o již zavedený modul přednášky, kombinovaný ukázkami – čtenými, 
obrazovými a hranými, s akcentem interakce se žáky. 

Za školní rok se postupně vystřídají všechny ročníky ZŠ nám. Karla IV. Kulturně-
vzdělávací modul má měsíční periodu od září do května. 

9 x pro ZŠ náměstí Karla IV. (všechny ročníky) 
1 x pro ZŠ Karlovarská (5. ročník) 

Účast: cca 500 dětí 
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Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Realizace vzdělávacího pořadu „Páteční večery“ 

Páteční večery se zabývají ožehavými tématy naší společnosti. K většímu prožitku 
témat se využívají filmové podoby, které jsou následně v besedách dále rozváděny. 
V tomto roce jsme se mimo jiné zaměřili na téma genocidy a drogové závislosti – hosty 
večerů byly studentky teologického semináře a bývalý narkoman.  

Akce je převážně určena mládeži a má (obvykle) měsíční periodu od září do dubna. 

Účast:  do 15 dětí za jednotlivý Páteční večer 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 
Pobytové akce 
Letní B.E.Z.va tábor 2016 
Téma: Současná uprchlické krize vyvolaná ISIS 
Trvání: 9 dní 
Počet dětí: 50 
Místo konání: tábořiště Račí hrad u Jesenice (okr. Rakovník) 
Podpořeno individuální dotací Města Nejdek a řadou sponzorů 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Mgr. Renata Jirušová 

Víkendovka 2016 
Víkendové setkání pro děti z letního tábora se konalo v Horní Blatné.  
Účast:   27 dětí a 8 dospělých 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Mgr. Renata Jirušová 

 
Sociální práce 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nejdku – klub Remix 
V tomto roce se nám přes mnohá úskalí podařilo vstoupit na pole sociální práce a 
otevřít v Nejdku Klub Remix. Program sociální prevence pro děti ohrožené sociálně 
patologickými jevy, sociálním vyloučením či jinými tíživými situacemi, které jim 
znesnadňují život. Cesta k otevření nízkoprahového zařízení nebyl vůbec jednoduchá a 
stejně tak udržení provozu v tomto roce, protože se nám nepodařilo z legislativních 
důvodů vstoupit do sítě sociálních služeb Karlovarského kraje a tak dosáhnout na státní 
podporu provozu služby.  Ale navzdory všem nepříznivým okolnostem a zároveň díky 
podpoře mnohých se plán podařil. Děti o službu projevily zájem hned od počátku. 
Začaly do zařízení docházet, i když služba byla k dispozici jen dva dny v týdnu (pondělí 
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a úterý) a probíhala v nouzovém režimu. Cílem aktivit směrem ke klientům v tomto 
roce bylo navázat kontakt s dětmi, zjistit, zda je o službu ve městě zájem, zda bude 
využívána.  
Cílem provozním bylo zajistit finanční prostředky na provoz služby, vstoupit do sítě 
sociálních služeb KK v roce 2017 a získat kvalifikované zaměstnance.  
 
Kontakt s dětmi se podařilo navázat – v 71 dnech provozu aktivně službu využívalo 27 
klientů. Podařilo se vstoupit do sítě sociálních služeb na rok 2017 a získat tak finanční 
podporu, nepodařilo se získat kvalifikované zaměstnance.  

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Mgr. Renata Jirušová  
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DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE: 

 
B) LIDSKÉ ZDROJE 

 Společnost využívala především práce dobrovolníků v počtu celkem 11 osob. 
Placených zaměstnanců společnosti je 1. 

 

C) VÝNOSY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 

Společnost nevykonává doplňkovou činnost a všechny její výnosy tak pocházely 
výhradně z činnosti hlavní. Členění výnosů dle zdrojů (v tis. Kč): 

Dary:   241.125,- Kč 

Dotace:   138.500,- Kč 

………….   

CELKEM  379.625,- Kč 

 

D) VÝVOJ A STAV FONDŮ SPOLEČNOSTI K ROZVAHOVÉMU DNI 

Společnost nevytvářela a nevytváří žádné fondy.  

 

E) STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI A JEJICH STRUKTURA 
K ROZVAHOVÉMU DNI: 

Společnost měla k rozvahovému dni pouze finanční majetek uvedený v rozvaze a 
neměla žádné závazky. 

 

F) CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ 
OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ A NA 
VLASTNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI, VČETNĚ VÝŠE NÁKLADŮ 
NA ODMĚNU ŘEDITELE A NA ODMĚNY ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY A ČLENŮ DOZORČÍ 
RADY 

Náklady společnosti celkem v tis. Kč: 347.838,- Kč 
Náklady na obecně prospěšné služby v tis. Kč: 347.838,- Kč 
Společnost nevykonávala doplňkové činnosti a nevynaložila ani žádné náklady na 
vlastní činnost.  



strana 7 z 14 

 

Výroční zpráva  B.E.Z.va Nejdek o. p. s.  2016 |  

 

Členům orgánů společnosti nebyly vypláceny žádné odměny v souvislosti s výkonem 
jejich funkce.  

G) Změny zakládací listiny a změny ve složení orgánů společnosti: 

 V průběhu roku nedošlo k žádným takovým změnám.   
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

Výkaz zisků a ztrát 

NÁKLADY 
 
Ostatní (náklady na tábor, víkend. akci, zařizování nového klubu) 
 161.622,- Kč 
Ostatní potřeby (poskytnuté dary pro lektory v rámci prevence)    
36.570,- Kč 
Celkem spotřeba materiálu       198.192,- Kč 
 
VÝNOSY 
 
Příspěvky na pobytové akce (platby dětí na tábor a víkend. akci) 
 136.308,- Kč 
Dotace Město Nejdek          10.000,- Kč 
Dar SWISS - FORM            5.000,- Kč 
Úroky                     7,- Kč 
Celkem výnosy                   151.315,- Kč 
 
Hospodářský výsledek         - 46.877,- Kč 
 
 
Rozvaha k 31. 12. 2016 
 
AKTIVA 
 
Peníze v hotovosti        21.295,- Kč 
Bankovní účty         42.398,- 
Kč 
Aktiva celkem         63.693,- 
Kč 
 
PASIVA 
 
Nerozdělený zisk z minulých let      63.693,- Kč 
 
 
 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 
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