Národní vzdělávací institut sociálního podnikání
o.p.s

Výroční zpráva

Období: 2012

I.

Identifikační údaje

1.1 Název společnosti: NÁRODNÍ VZDĚLAVACÍ INSTITUT SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
1.2 Právní forma: obecně prospěšná společnost
Národní vzdělávací institut sociálního podnikání je samostatný právní a ekonomický
subjekt, jehož činnost je vymezena zakládající listinou.
1.3 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou listinou
dne 26. 7. 2011 a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnosti, vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu O, v složce 247 dne 12. 10. 2011
1.4 IČO: 288 23 702
1.5 Sídlo společnosti: Proseč u Skutče, Záboří 93, PSČ 539 44
1.6 Zakladatel: Jediným zakladatelem je ERGOTEP, družstvo invalidů se sídlem Proseč u
Skutče č.p. 119, PSČ 539 44, identifikační číslo 259 97 815 s vkladem 100.000,- Kč

II.

Cíle a priority společnosti

Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti
1.1 Cílem organizace je vytváření vzdělávacích aktivit a realizace projektů.
1.2 Podpora vzniku nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
1.3 Marketingová podpora problematiky zaměstnanosti pro osoby zdravotně postižené.
1.4 Pořádání společenských aktivit, poradenství.
1.5 Zvyšování zájmu o aktivní zapojení osob se zdravotním postižených do
vzdělávacího/pracovního procesu.

III.

Předmět činnosti

Společnost zajišťuje tyto služby:
1.1 Mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání, včetně doplňkových
vzdělávacích programů.
1.2 Podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do chráněného
i volného trhu práce.
1.3 Společnost může vykonávat – kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž
poskytování byla založena, i jiné činnosti, tj. doplňkovou činnost – výrobu, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV.

Přehled činnosti

Správní rada konstatovala, že v minulém roce nebyly možnosti zahájit činnost
společnosti.

V.

Složení zodpovědných orgánů společnosti

Orgány společnosti jsou: správní rada
dozorčí rada
ředitel
1.1 Správní rada: Bc. Petr Herynek
Jiří Herynek
Michaela Herynková
1.2 Dozorčí rada: Jana Herynková
Petra Černá
Martina Herynková
1.3 Ředitel: Jiří Herynek, DiS.

VI.

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Výkaz zisků a ztrát
Vklad zakladatele
Finanční dar zakladatele
Náklady

100.000,- Kč
100.000,- Kč
13.000,- Kč

Finanční rozvaha:
Rozvaha vykazuje za rok 2012 vyrovnaný stav aktiv a pasiv.
Aktiva tvoří krátkodobí finanční majetek = stav prostředků na běžném účtu.
Pasiva jsou tvořena základním jměním a ziskem vyprodukovaným v roce 2012.

