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Našim příznivcům
Úvodní slovo
Vážení a milí sponzoři, příznivci a kamarádi. V tomto dokumentu bychom se s vámi rádi
podělili o to, co zahrnovalo naše úsilí v roce 2017. Ve druhém roce svého fungování jsme
totiž naplnili hned několik zásadních cílů, se kterými jsme organizaci vytvářeli.
Nejnáročnějším úkolem loňského roku se stalo bezpochyby zprovoznění Malého Edenu,
naší vlastní kavárny, našeho vlastního komunitního centra. Nabízíme zde však kompletní
přehled našich aktivit.

Co jsme v roce 2017 dokázali?
Vývoj organizace
V roce 2017 naše organizace zůstala ve velmi podobném personálním složení jako v roce
2016. Nedocházelo k velkým výkyvům, co se celkového počtu členů týče (10-13) a i skladba
členské základny zůstala podobná s jasnou převahou účasti studentů 3. lékařské fakulty
UK. S různou měrou úspěšnosti jsme pokračovali v zavádění chytrých pracovních nástrojů,
vnitřních předpisů a nepsaných pravidel, která vždy měla za cíl zlepšit fungování spolku.
Celkově se lépe dařilo určovat krátkodobé cíle činnosti organizace, k čemuž bez pochyby
přispělo zavedení pravidelných členských schůzek v druhé polovině roku.
Zprovoznění kavárny a komunitního centra Malý Eden
Zahájení provozu Malého Edenu bylo velkou zkouškou naší akceschopnosti. Od tohoto
momentu, který završil úsilí předcházejícího roku, kdy jsme převážně spřádali plány,
vyřizovali oficiality a organizovali se, se totiž odvíjela i značná porce našich dalších činností.
Vybudování bezpečného a příjemného prostředí zásadně rozšířilo spektrum dostupných
možností, jejichž prostřednictvím může spolek svůj program realizovat. Otevření Malého
Edenu zhodnotilo celoroční práci a potvrdilo, že veškerá snaha vzdor vyhlídkám a vstupním
podmínkám nebyla zbytečná. Profesionální nároky provozu navíc dobře otestovaly silná a
slabá místa každého jednoho z členů a umožnily tak další rozvoj z hlediska dělení
kompetencí a strukturalizace činnosti.
Dudlík fest 2017
Dudlík fest je jednodenní multižánrový benefiční festival na podporu zdravotně či sociálně
ohrožených dětí. Každý rok členská schůze spolku vybere neziskovou organizaci nebo jinou
instituci, která pečuje o děti v ohrožení, a která členy osloví svou činností. Festival má 3
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fixní cíle: cílená finanční podpora vybrané organizace, propagace organizace a šíření osvěty
o její zájmové problematice, kvalitní doprovodný kulturní program. Akce se zpravidla
odehrává od odpoledních do časných ranních hodin na několika místech v centru Prahy.
Vedlejšími cíli festivalu jsou například vysoký podíl dobrovolníků v organizačním týmu, šíření
pozitivních myšlenek společenské solidarity a altruismu ale také finanční smysluplnost akce.
Ročník 2017 podpořil při nákladech cca 44 000 Kč částkou 85 320 Kč zapsaný spolek
Bolíto, jenž pod vedením přednosty Kliniky popáleninové medicíny FNKV MUDr. Roberta
Zajíčka, PhD. organizuje psychosociálně rekonvalescenční aktivity pro děti po
popáleninových úrazech. Ročník 2018 podpoří tým dětské paliativní péče ve Fakultní
nemocnici Motol.
Ostatní činnost spolku v roce 2017
Ve vazbě na provoz centra Malý Eden začal spolek realizovat další krátkodobé plány. Na
podzim se uskutečnilo prvních několik seminářů na téma paliativní medicína, kterými
provázeli odborníci všech zaměření ze specializovaného paliativního týmu Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady. Na podzim se na podnět členů uskutečnily dvě poradní
schůzky zástupců domácích agentur, kde se řešily lokální komplikace při spolupráci
poskytovatelů nemocniční a návazné dlouhodobé péče. V neposlední řadě se uskutečnilo
množství zábavních a kulturních akcí typu promítání dokumentárních snímků či organizace
populárních soutěžních kvízů. Prostory kavárny propůjčoval spolek pravidelně a bezplatně
k dispozici jak ostatním studentským spolkům, tak i zájemců z řad širší veřejnosti.

Ekonomické výsledky spolku
V roce 2017 hospodařil zapsaný spolek Cesta ven vzhledem k investicím do zahájení
provozu kavárny se ztrátou 62 tisíc. Finance k realizaci svých plánů jsme získali dotací od 3.
lékařské fakulty UK (200 tisíc Kč) na základě obsáhlého projektu předloženého kolegiu
děkana, dotací na realizaci festivalu Dudlík fest 2017 od rektorátu UK (15 tisíc Kč) a z darů a
bezúročných půjček od spřátelených fyzických osob (krátkodobé finanční výpomoci 185 tisíc
Kč).
Po několika prvních měsících, kdy kavárna prodělávala, se její finanční výsledek vlivem
profesionalizace pod dohledem zkušených provozních stabilizoval tak, aby se s přelomem
roku 2017 a 2018 dostal do vyrovnaných až lehce plusových čísel.
Z hlediska ostatního provozu spolku a organizace jednotlivých akcí šlo s výjimkou festivalu
Dudlík celkově o náklady v řádech nižších tisíců.
Podrobně jsou náklady a zisky rozepsány níže.
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Výkaz nákladů a zisků

Celkové náklady spolku v roce 2017 byly 606 tisíc Kč, celkové zisky 544 tisíc Kč. Spolek
hospodařil se ztrátou 62 tisíc Kč, kterou v následujících letech vyrovná díky zvyšující se
výnosnosti kavárenského provozu.
Osobní náklady se skládaly čistě z mezd zaměstnanců kavárny a rovnaly se 108 tisíc Kč,
ostatní náklady se skládaly z položky spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek (368 tisíc Kč) a z ostatních služeb (130 tisíc Kč).
Výnosy se skládaly z provozní dotace 215 tisíc Kč, z tržeb za vlastní výnosy a za zboží 328
tisíc Kč a z přijatých příspěvků (dary) 1 tisíc Kč.
Všechna podrobná data jsou k dohledání ve sbírce listin na obchodním rejstříku
(or.justice.cz) pod spisovou značkou spolku L 64701 v účetní závěrce za rok 2017
Rozvaha do roku 2018
Na rok 2018 plánuje spolek další ročník festivalu Dudlík, tentokrát finančním výtěžkem
podpoří nově vzniklý Nadační fond Loďka, vedený Klárou Fischerovou. Posláním Nadačního
fondu je podpora dětí s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním a jejich rodin.
Prostředky vybrané v rámci festivalu poputují jako příspěvek na vybudování Family roomu
v rámci oddělení dětské paliativní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Cílem festivalu je
výtěžek ve výši alespoň 100 tisíc Kč.
Další zisky spolku budou z provozní dotace, která je již rozjednána se 3. lékařskou fakultou
UK a z provozní dotace od Univerzity Karlovy samotné. Tyto příspěvky ve stejném pořadí by
měly být ve výši 112 tisíc Kč a 15 tisíc Kč.
Největší část veškerých zisků spolku by měly tvořit výnosy z vedlejší podnikatelské činnosti,
kterou spolek realizuje prostřednictvím kavárny Malý Eden. Odhadovaná výše tržeb za 9
měsíců provozu je cca 700 tisíc Kč.
Další příjmy jsou možné, ale nejsou plánované.
Veškeré zisky nad výši nákladů budou použity v souladu s paragrafy občanského zákoníku,
jenž peníze směřuje do naplňování účelu organizace. Účelem spolku Cesta ven je podpora
prostředí pro rozvoj kulturní, komunitní a vzdělávací činnosti a podpora zaměstnávání osob
se zdravotním hendikepem. Tyto cíle spolek v roce 2018 plánuje realizovat prostřednictvím
množství akcí: konference v PS na téma výhledy Domácí péče v Čr, semináře na téma
paliativní péče s odborníky z paliativního a podpůrného týmu FNKV nebo stáže pro studenty
JÚŠ.
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Výhled do budoucnosti
o

Stabilizace, profesionalizace a efektivizace provozu
Úsilí provozních se v následujících měsících a letech bude orientovat na:
 Rozšiřování sortimentu
 Zlepšení marketingu, vybudování přitažlivé image a s tím
související rozšiřování základny stálé klientely i mimo 3. lékařskou
fakultu UK
 Efektivizaci v oblasti provozních nákladů bez dopadu nebo
s pozitivním dopadem na zvýšení kvality poskytovaných služeb
 Zavádění a kontrola dodržování pracovních rutin a šetrných
opatření
 Pravidelná školení personálu
 Kultivace příjemné pracovní atmosféry a zajištění
motivačních stimulů
V souvislosti s tímto bodem je však nutno uvést, že na prvním místě musí
vždy být spolupráce kavárny se spolkem, jenž kavárnu zřizuje. Ve smyslu
tohoto prohlášení kavárna bude rozvíjet možnosti praxe a případného
zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem a bude uvolňovat své
kapacity pro organizaci programu spolku odpovídajícího definovanému
účelu spolku.

o

Udržení a další rozvoj aktivit spolku
V minulosti spolek navázal kontakt s profesionálními organizacemi, jako
jsou Centrum paliativní péče, Centrum pro studium dlouhověkosti a
dlouhodobé péče UK nebo Gerontologické centrum. V součinnosti s jejich
odborníky se chystáme nadále spolupracovat na vymýšlení a zavádění
projektů s přesahem pro veřejnost. Z hmatatelných plánů v ostatních
ohledech jsou ve spolupráci s dalšími studentskými spolky připravovány
pestré projekty. Jmenovat lze semináře Nutricafé pod vedením nutričních
terapeutů z 1. lékařské fakulty UK, Národnostní kulturní večery ve
spolupráci se spolkem IFMSA a mnohé další. Spolek sám se chystá
nahradit cyklus o paliativní péči cyklem na téma duševní zdraví.

o

Strukturalizace, fungování a udržitelnost organizace
Velkými úkoly z hlediska transformace organizace, které spolek čekají, jsou
reformulace stanov bez dopadu na účel spolku (cílem je vyšší
demokratizace vnitrostranických rozhodovacích procesů, zakořenění
majoritní role studentů 3. lékařské fakulty UK), přemístění sídla spolku
z provizorní adresy do stálého sídla, o které plánujeme usilovat na adrese 3.
lékařské fakulty UK nebo ustálení procesu přijímání členů a jejich dalšího
začleňování do činnosti organizace. Spolek se dále musí sžít se systémem
výkazů odvedené práce a musí zhodnotit a případně transformovat systém
nefinančních odměn za odvedenou práci, které byly zkušebně nastaveny
v roce 2017 s přesahem do roku 2018.
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Viktor Šebo
Předseda Cesta ven, z.s.
Student 3. LF UK
11. srpna 2018 v Praze
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