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VIZE A CÍLE
Zapsaný spolek Labre má za cíl podporu
zaměstnávání osob ohrožených sociálním
vyloučením, zejména osob bez přístřeší a
podpora vzdělávacích aktivit věnovaných
zejména související sociální problematice a
kulturních aktivit, které se dějí prostřednictvím
sociálního podniku Přestupní stanice. 
 
Naše vize spočívá v širším povědomí
společnosti o realitě bezdomovectví, o
možnostech pomoci, roli vlastní zodpovědnosti
a v dlouhodobém měřítku v zaměstnávání
většího množství kolegů bez domova. 
 



Labre a Přestupní stanice jsou splněný sen
skupiny studentů a lidí bez domova o místě, kde
se mohou setkávat a kde budoucnost lidí bez
domova může být přesně taková, jakou chtějí a na
které jsou ochotní pracovat. Místo, které
kombinuje hodnoty udržitelnosti, ekologie,
sociálních vazeb, dobrovolnosti, participace a
komunitního života, se vytvořilo okolo obchodu a
komunitního prostoru, kde přes den pracují lidé
bez přístřeší a večer probíhá kulturně-vzdělávací
program.  
 
Na realizaci pracovalo 6 dobrovolníků, program
sestával z promítání filmů, debat, DIY workshopů,
večerů autorské tvorby a komunitních večeří. Od
dubna do konce roku proběhlo 65 událostí, do
kterých se zapojilo přes 26 dobrovolníků. Otevření
sociálního podniku předcházela účast v
inkubátoru Social Impact Award a úspěšná
kampaň na Hithitu. 
 
V období od dubna do prosince roku 2017 jsme
zaměstnali dvě osoby bez domova. Cílem
zaměstnání je vytvoření procesu, který usnadní
vstup na trh práce a stabilizuje sociální situaci.
Zaměřujeme se především na řešení problémů
spojených s bezdomovectvím v oblastech: bydlení,
zdraví, obnova sociálních vztahů, dluhy a následná
stálá práce. 
 
Kulturní a komunitní akce naplňují cíl spolku
ohledně osvěty problematiky bezdomovectví a
blízkých témat, které se bezdomovectví dotýkají. 
 
Naší vizí je rozšíření kapacit pro kolegy bez
domova a osvěta problematiky bezdomovectví,
možnostech pomoci a uvědomění si vlastní role ve
společnosti.

. 

"Nová šance lidem i věcem!"



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2017

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Labre, z.s.

Chelčického 17
Praha 3
13000

(v celých tisících Kč)

05441528
IČ

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

Označení Název Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

A. Náklady 1 192 121 313

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 67 98 165

A.III. Osobní náklady 4 60 0 60

A.V. Ostatní náklady 6 65 21 86

Náklady celkem 10 192 121 313

B. Výnosy 11 67 153 220

B.II. Přijaté příspěvky 13 65 0 65

B.IV. Ostatní výnosy 15 2 7 9

Výnosy celkem 17 67 153 220

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -125 32 -93

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -125 32 -93

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

13.11.18

11:17

Činnost organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmůPředmět podnikání nebo jiné činnosti

Právní forma účetní jednotky

1
Vytištěno systémem ABRA FlexiBee.
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