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dostává se vám do rukou výroční zpráva Rané péče

EDA, o.p.s. za rok 2011.

Uplynulý rok byl pro naši obecně prospěšnou

společnost rokem plným změn, ale také očekávání,

nových příležitostí a usilovné práce.

Od  ledna 2011 jsme počali novou etapu pražského

pracoviště, které jako jedno ze dvou v republice

poskytovalo služby rané péče od roku 1990.

Jako obecně prospěšná společnost jsme pokračovali

beze změny ve stejné činnosti jako u našeho původ-

ního zřizovatele, občanského sdružení Společnost

pro ranou péči.

Změnu právní formy provázelo zajištění mnoha

administrativních náležitostí, které se ve své podstatě

dotkly všech zaměstnanců. Uzavírali jsme nové

smlouvy s externími dodavateli, připravovali jsme

nové metodiky pro poskytování služby, zpracovávali

nová pravidla a předpisy.

Především jsme se ale museli vrhnout do prezen-

tace a propagace organizace a získávání finančních

prostředků, které byly v rámci veřejných zdrojů výraz-

ně pokráceny. Pracovali jsme také na tvorbě strategic-

kého plánu na léta 2011 – 2014, který nám velmi

pomohl v představě o našem budoucím směřování.

V roce 2011 se rozvinula spolupráce se Středisky

pro ranou péči v Liberci a Plzni. Spolupracujeme

v oblasti tvorby metodických materiálů, organizujeme

společné vzdělávání a kazuistické semináře, sdílíme

webové stránky, vydáváme společné informační

materiály a ve spolupráci s těmito středisky začal

dvakrát ročně vycházet časopis Raná péče.

Chtěla bych zde poděkovat všem zaměstnancům,

kteří se na procesech změn v organizaci podíleli

s velkým nasazením. Díky jejich nadšení pro věc

a jejich optimismu jsme tento náročný rok dobře

zvládli. Děkuji jim také za jejich lidský a vysoce

profesionální přístup ke klientům.

Současně bych chtěla velmi poděkovat našim přáte-

lům a příznivcům, dárcům, dobrovolníkům, externím

spolupracovníkům a všem těm, kteří nám pomáhají

v naší práci. Díky jejich pomoci, ať už je jakákoliv,

může být raná péče poskytovaná tam, kde je jí třeba –

v rodinách, kde se narodí nebo vyrůstá dítě se zdra-

votním postižením.

Děkuji za důvěru v naši organizaci a ve smysl naší

práce.

Petra Cihlová, ředitelka
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( )Kontakty

Raná péče EDA, o.p.s.

Tel./fax:

Mobil:

E-mail:

Web:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Veřejná sbírka (S-MHMP/526883/2011)

Číslo účtu:

IČO:

Trojická 2/387

128 00 Praha 2

+420 224 826 860

+420 724 400 820

praha@ranapece.eu

www.ranapece.eu/praha

241046261/0300

Účet je vedený u ČSOB

2500141992/2010

Účet je vedený u FIO banky

24743054
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Základní údaje o společnosti

Zakladatelkami společnosti jsou:

Správní rada:

Dozorčí rada:

Ředitel:

Raná péče EDA, o.p.s.

Zaměstnanci:

Dohody o provedení práce:

Zpracování účetnictví:

Členství v dalších organizacích:

Mgr. Petra Cihlová

Mgr. Martina Herynková

PaedDr. Alexandra Bečvářová

Mgr. Miroslava Bartošová

PhDr. Dagmar Moravcová

Mgr. Eva Poslušná

PaedDr. Terezie Kochová

Petr Binder

Mgr. Petra Cihlová

V průběhu roku 2011 došlo ke změně názvu

organizace. Nový název organizace je:

Ke změnám ve složení správní a dozorčí rady

nedošlo.

KOČKA, s.r.o.

Bezděková Eva

Cihlová

Mgr. Lucie Donátová

Mgr. Martina Herynková

Mgr. Martina Králová

Mgr. Jiří Kubalík

Mgr. Lucie Magerová

Bc. Pexiederová

Mgr. Poslušná

Skalická

Ing. Špačková

Mgr. Štvrtňová

Bc. Marek Vachule

Vachulová

Bc. Vachulová

Vaňkátová

Bártová

Andreas Dumalas

Michal Pexieder

Mgr. Petra

Alice

Eva

PaedDr. Markéta

Helena

Jana

PaedDr. Jana

Marie

Mgr. Martina

Milena

Mgr.

Asociace pracovníků v rané péči

Asociace veřejně prospěšných organizací

SKOK, občanské sdružení

Kolegyně na rodičovské dovolené:
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Poslání společnosti

Cíle společnosti

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodi-

nám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným

postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku.

Stavíme na vlastních silách a schopnostech každé-

ho člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo

zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přiro-

zeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby do-

kázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti

a nadání.

Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.

Rodina je o službách včas informována.

Rodina získá veškeré dostupné informace:

o metodách, pomůckách a postupech práce

s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj

je ohrožen;

o svých právech a nárocích (dávky a výhody

sociálního zabezpečení, získávání rehabilitač-

ních a zdravotních pomůcek);

o dalších službách a zařízeních (respitní péče,

předškolní zařízení, speciálně pedagogická

centra atd.);

o kontaktech na odborníky.

Rodiče umí používat vhodné metody podpory

svého dítěte.

Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje

svých schopností a dovedností.

Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování

o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte

a způsobech péče o ně.

Cílem činnosti společnosti v roce 2011 bylo zajistit

dostupné a v souladu se standardy sociálních služeb

poskytované služby sociální prevence – rané péče

všem klientským rodinám na území Hl. města Prahy,

Středočeského, Pardubického a části Ústeckého

kraje, ve kterých se narodí nebo vyrůstá dítě s těž-

kým zrakovým nebo kombinovaným postižením

ve věku od narození do 7 let a které o tyto služby

požádají.

V  roce 2011 byla společnost personálně dobře

zajištěna. Poskytování služeb probíhalo bez ome-

zení i přesto, že finanční zdroje od Ministerstva

práce a sociálních věcí a jednotlivých krajů byly

omezeny. Podařilo se nám získat na dofinancování

služby zdroje od individuálních a firemních dárců

i od nadací.

�

�

�

�



Kapacita pracoviště pro terénní

i ambulantní služby:

Hl. m. Praha 63 klientů

Středočeský kraj 63 klientů

Ústecký kraj 27 klientů

Pardubický kraj 10 klientů

163 klientůcelkem
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Poskytované služby

terénní služby

Raná péče

elektronického zpravodaje

půjčování kompenzačních pomůcek a speciál-

ních hraček

setkávání rodin

odborné semináře pro rodiče,

ambulantní služby

sociálně právní poradenství

instruktáže pracovníků

– konzultační návštěvy v domác-

nosti rodiny, konzultace v navazujících zařízeních

pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy,

zdravotnická zařízení apod., podpora při prosazo-

vání zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace

např. na úřadě, u odborných lékařů,

příprava a zasílání tištěného časopisu

( ) a ( )

pro rodiče

vhodných pro děti se zrakovým posti-

žením, telefonické konzultace rodině či pracovní-

kům zařízení,

(jedná se o společný program

pro skupinu rodičů se zřetelem na posílení

svépomoci, výměnu zkušeností a kontaktů),

– posuzování zrakových

funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podpora pohy-

bového vývoje,

základní , pomoc

při výběru předškolního zařízení,

vzdělávacích a rehabi-

litačních zařízení, kam dochází dítě klientské

rodiny.

2x ročně 4x ročně

�

Tým pracovníků je sestaven tak, aby kapacitou

i odborností splňoval požadavky cílové skupiny.

Pracovníci na pozici poradce rané péče mají vysoko-

školské vzdělání pedagogického nebo sociálního

směru a téměř všichni jsou absolventy rekvalifikač-

ního kurzu Poradce rané péče.

( )5( )Výroční zpráva 2011

Každý pracovník má navíc v rámci týmu další spe-

cializaci, ve které se dále vzdělává, shromažďuje

informace a předává je kolegům v týmu. Zároveň

poskytuje ve své oblasti konzultace klientům i svým

kolegům a vzájemně si pracovníci dělají intervize.

Tento systém umožňuje vytvářet na pracovišti boha-

té informační zázemí, ze kterého mohou čerpat jak

klienti, tak zaměstnanci.

instruktor stimulace zraku,

konzultant pohybového vývoje (fyzioterapeut),

metodici – pro poskytování služby, pro rozvoj zra-

kového vnímání, pro podporu rodiny, pro přechod

ze služby rané péče do návazných programů

(s důrazem na pomoc při hledání inkluzívního

prostředí pro vzdělávání dítěte).

Specializace zastoupené v týmu:

�

�

�
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( )Události roku 2011

5. 3.

24. 3.

19. – 21. 4.

26. 5.

3. – 4. 6.

9. 6.

„Nevidomé dítě v běžné mateřské a základní škole –
možnosti asistence, pomoc speciálně pedagogické-
ho centra, zkušenost rodičů i dítěte“.

– celodenní akce
pro laickou i odbornou veřejnost, nakouknutí
pod pokličku rané péče.

, Výstaviště
Holešovice – prezentace rané péče, ukázka stimula-
ce zraku, pomůcky.

– ve spolupráci s Nadací
Leontinka, ukázka pomůcek pro zrakovou stimulaci.

– prezentace rané
péče pro laickou veřejnost.

– současné
i bývalé klientské rodiny na společném setkání
s programem a pohoštěním.

Seminář pro rodiče nevidomých dětí

Den otevřených dveří

Veletrh NON-HANDICAP

Bambiriáda

Festival Habrovka

Zahradní slavnost Habrovka

29. 11.

1. 12.

2. 12.

10. 12.

18. 12.

Vernisáž výstavy fotografií z práce

s rodinami

Spuštění projektu dárcovské DMS

Pohádkový pomeranč

Seminář

Adventní koncert pro Ranou péči EDA

na ČT1

, Café Therapy - slavnostní zahájení
za přítomnosti starosty Prahy 1 a známého hudeb-
níka pana Olega Homoly.

„Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den“.
Službu provozuje Fórum dárců.

, Rock Café – výtěžek
z aukce pomerančů, na které známí tatéři vytetovali
pohádkové postavičky, byl věnován naší organizaci

„CVI aneb co to znamená, když
má dítě centrální postižení zraku“.

– nádherným zakončením celého roku byl
poslední adventní koncert 2011 (výtěžek bude po-
užit na financování organizace v roce 2012).

15. 6.

15. 8.

21. 9.

10. – 13.11.

5. 11.

„Nenecháme škrtnout budoucnost“ – Rudovous
a Neočekávaný dýchánek hrají ve prospěch naší
organizace.

–
opičí dráha, ukázky stimulace zraku, přiblížení
zrakového postižení laické veřejnosti, malování
na trička s logem EDA.

–
opakování úspěšné předchozí akce ve Stromovce
nejen pro občany Prahy 7.

– mezinárodní soutěž a výsta-
va hmatových knih, která se konala poprvé v České
republice a my měli tu čest ji představit u nás
na pracovišti.

, pasáž Myslbek s podporou
Českého výboru UNICEF – dobrovolníci prodávali
sladké pečivo na podporu naší organizace.

Benefiční koncert na Habrovce

Den pro ranou péči ve Šlechtovce I.

Den pro ranou péči ve Šlechtovce II.

Tactus

Pečení pro EDU
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( )Setkávání rodičů

Cílem setkávání bylo umožnit klientským rodinám

prostor pro vzájemné sdílení – popovídat si o spo-

lečných tématech, vyměnit si vzájemně zkušenosti

např. s lázněmi, pomůckami, výchovou dětí. Společ-

ně si odpočinout od všedních starostí a mít možnost

vyzkoušet si začlenit své dítě mezi ostatní děti

ve skupince.

Setkání probíhalo 1x za měsíc (mimo čer-

venec a srpen) a zpravidla bylo tématicky zaměře-

no – cvičení a relaxace, výroba zrakově stimulačních

pomůcek, setkání se zajímavým hostem, muziko-

terapie, zahradní slavnost, Mikulášská apod. Rodiče

mají možnost dozvědět se novinky z oblasti rané

péče nebo „ochutnat“ nové techniky v péči o dítě

či o sebe.

Obsah:

�

�

�

�

�

�

�

�

– setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou
Kozákovou, která se zabývá kraniosakrální
biodynamikou – terapií, která pomáhá např. uvol-
ňovat zvýšené svalové napětí a emoční tenze,
přináší úlevu od stresu a zlepšuje spánek

– večerní setkání bez dětí na téma
„Výchova našich dětí“

– výroba zrakově stimulačních pomůcek,
mobilizační cvičení proti bolestem zad

– Zahradní slavnost – 10.00 - 16.00
v prostorách Habrovky – společné bubnování,
ukázky canisterapie, vázání šátků, muzicírování,
výtvarná dílna, divadlo, trampolína, houpačky, ...

– sdílení zkušeností a nápadů, zážitků
z prázdnin, letních pobytů a akcí, posezení a po-
povídání u kávy a čaje, protažení zad, cvičení,
vybarvování mandal

– večerní setkání bez dětí s kruhovými tanci
pod vedením lektorky Jany Ježkové – čas pro od-
počinek a načerpání energie

– večerní setkání bez dětí na téma
„Výchova našich dětí II.“

– Mikulášská – celé dopoledne
s Mikulášem, anděly a čerty, společné zpívání
koled, hra na Orffovy nástroje, výroba vánočních
ozdob, rozdávání dárků, ...

Březen

Duben

Květen

Červen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Činnosti v roce 2011:

�

�

– Grafomotorika – náměty, ukázky, výroba
pomůcek k rozvoji grafomotoriky,  cvičení k prota-
žení zad a relaxace

– povídání s fyzioterapeutkou Janou
Kollertovou, ukázky cvičení a jeho praktické od-
zkoušení pod odborným vedením, náměty k péči
o sebe, výměna zkušeností, relaxace

Leden

Únor
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Ohlasy od rodičů:

„Na samém začátku, po přivítání, jsme si jako

obvykle řekli, co od dnešního setkání očekáváme

a co bychom si rádi odnesli. Většina z nás přichází

pro určitý způsob odpočinku a odreagování od neko-

nečných stále se opakujících starostí a prací, pro po-

silu, protože společně sdílená starost a bolest se

přece jen lépe nese, a také pro poučení -  jak od od-

borných lektorek (lektorů), tak zvláště osobní výmě-

nou vlastních zkušeností.

Zacvičili jsme si s fyzioterapeutkou Mgr. Janou

Kollertovou. Snad skoro každý potřebujeme alespoň

občas provést pár cviků pod odborným vedením.

Navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavých souvis-

lostí o příčinách některých bolestí a poruch (např.

bolí-li koleno, příčinou bývá vada v páteři) a celou

řadu dalších poznatků a informací.

Mezitím také bylo možno pestře si vybarvit a zala-

minovat kruhový ornament – mandalu, abychom zís-

kali malý dáreček, který budeme  moci dát ratolestem

při odchodu.

Zvláštností tohoto setkání byla přítomnost televiz-

ních kamer v jedné z místností střediska. Během set-

kání probíhalo natáčení a následujícího večera jsme

již mohli vidět zpracované ukázky z našeho posezení

v televizních novinách ČT1.

Jako pokaždé, i dnes bylo výborně zajištěno hlídání

a péče o děti v hernách střediska. Toto vědomí nám

umožňuje opravdu hluboké velmi drahocenné uvolně-

ní, a tím i chvíli nerušeného odpočinku k získání

nových sil do dalších často nelehkých dnů.

Proto považujeme za svoji povinnost za trvale výteč-

nou organizaci těchto posezení, která jsou pro nás

rodiče (a jistě i naše děti) velmi důležitá a přínosná,

poděkovat všem, kdo se na této práci podílejí, zvláště

pracovnicím střediska paní Janě Š. a paní Alici P.“

Hana Veverková

Pak už naše schůzka probíhala v obvyklém duchu.

Někdo při čaji, někdo při kávě, začalo obvyklé nabíze-

ní z domova přineseného občerstvení a jeho posuzo-

vání, a proč bychom si nepřiznaly (toto se týká výhrad-

ně nás žen), že největší radost nám udělá, když

o nabízené  pochoutky je zájem mezi dětmi a mizí

v dětských pusách. Souběžně jako vždy se ozývala

i další debata, které říkáme výměna zkušeností a kde

si vzájemně radíme.Ti zkušenější méně zkušeným,

hlavně se však jedná o sdílení a vzájemné předávání

jak strastí (co se komu z nás nepovedlo), tak také

radostných sdělení o dosažených úspěších a zlepše-

ních u našich dětí, mnohdy i na základě rad a poučení

získaných při našich minulých setkáních.
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( )Evidence služeb dle krajů

Kraj Praha Středočeský Ústecký Pardubický Celkem

klientských rodin 79 74 40 8 201

chlapců 45 44 21 4 114

děvčat 34 30 19 4 87

konzultací v rodinách 309 318 137 38 802

doprovodů do zařízení 26 27 13 8 74

ambulancí 72 39 14 1 126

účast na seminářích,
setkáních 46 34 5 0 85

% terénních služeb 76,15 86,11 83,37 97,92 85,89

nově přijatých rodin 24 13 11 1 49

ukončeno služeb 11 11 6 0 28

půjčeno hraček,
pomůcek, knih 1497 1572 322 78 3469

průměrný počet km
na jednu cestu
a jednu poradkyni 9,02 45,12 90,91 141,63 71,67

písemných
a mailových kontaktů 653 611 164 73 1501

telefonických kontaktů 433 416 242 91 1182

( )Časopis a elektronický zpravodaj

V roce 2011 jsme vydali ve spolupráci
se Střediskem pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
a se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s.
dvě čísla časopisu pro klienty i veřejnost.
Na podzim došlo k registraci časopisu pod názvem

. Časopis bude vycházet 2x ročně.
Každé číslo časopisu má své tematické zadání,
obsahuje zajímavé rozhovory, nápady na speciální
pomůcky, informace o odborné literatuře, rozhovory
s rodiči, kalendárium a další informace z pracovišť.

Pro klienty jsme také připravili
, který vychází 4x ročně.

Časopis si mohou předplatit i bývalí klienti, odborníci
z oborů blízkých rané péči, oftalmologická pracoviš-
tě, školní knihovny, ale i další zájemci.

Více informací na e-mailové adrese:

Raná péče

elektronický zpravo-
daj

praha@ranapece.eu

( )

�

�

�

�

�

Praxe studentů

V roce 2011 jsme poskytli celkem 370 hodin
praxe 12 studentům z těchto škol:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Vyšší odborná škola Mills Čelákovice

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,
katedra speciální pedagogiky

Vyšší odborná škola sociálně právní,
Jasmínová, Praha 10

Univerzita Jana Amose Komenského

( )Prezentace v médiích v roce 2011

Respekt –

ČT 1 –

Vlasta –

ČT 1 –

Televize Metropol –

ČT 1 –

Haló noviny –

Noviny Prahy 2, Agrospoj,
Galant revue

14. 2.

22. 2.

7. 7.

10. 7.

20. 9., 27. 9., 20. 10., 24. 11.

18.12.

Leden, červenec, listopad

Inzerce v časopisech

článek Levněji už to nejde

pořad Události, reportáž o financování

rozhovor s fundraiserkou

pořad Události, reportáž o financování

série vystoupení v pořadu Supermáma

Adventní koncert ČT1

článek
a rozhovory s ředitelkou
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Raná péče pro děti se zrakovým

a kombinovaným postižením a jejich rodiny

žijící na území Středočeského kraje

Raná péče pro děti se zrakovým a

kombinovaným postižením a jejich rodiny

žijící na území Hlavního města Prahy

Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den –

dárcovská DMS

Cílem projektu bylo zajistit dostupné a v souladu
se standardy sociálních služeb poskytované služby
rané péče všem rodinám na území Středočeského
kraje.

249.088,- Kč

Cílem projektu bylo zajistit dostupné a v souladu
se standardy sociálních služeb poskytované služby
rané péče všem rodinám na území Hlavního města
Prahy.

267.700,- Kč

Zachovat počet terénních konzultací v klientských
rodinách - raná péče pro děti se zrakovým a kombi-
novaným postižením.

Zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny
klientské rodiny v domácím prostředí.

Zajistit stávající počet služebních automobilů v dob-
rém technickém stavu nezbytných pro terénní práci.

Projekt přispěl k zachování hlavního principu terénní
služby.

1.6.2011 – 1.6.2012

40.000,-Kč

Cílem projektu je zajistit finanční prostředky
na mzdové náklady našich poradců rané péče.

Tento projekt byl realizován
prostřednictvím
Středočeského kraje.

Tento projekt byl realizován
prostřednictvím Hlavního města Prahy.

Tento projekt byl realizován
prostřednictvím
Nadace Leontinka.

Tento projekt je realizován
prostřednictvím Fóra dárců.

Dotace:

Dotace:

Cíle projektu:

Období projektu:

Nadační příspěvek:

( )Projekty roku 2011

Ambulantní stimulace zraku doplněná

o terénní konzultace instruktorem stimulace

zraku se zaměřením na děti s centrální

poruchou zrakového vnímání

Projekt Svítání

Raná péče pro děti se zrakovým

a kombinovaným postižením a jejich rodiny

žijící na území Pardubického kraje

Raná péče pro děti se zrakovým

a kombinovaným postižením a jejich rodiny

žijící na území Ústeckého kraje

Cílem projektu byl, kromě diagnostiky centrálního
postižení zraku (CVI - cortical visual impairment),
nácvik konkrétních dovedností, příp. kompenzačních
dovedností, v oblasti zrakového vnímání u dětí
s CVI.

280.000,-Kč

Tento projekt byl realizován s pomocí nadačního
příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace
Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče
pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR.
Podporuje provoz automobilu pro poradkyně
Rané péče EDA, které tak mohou poskytovat pora-
denství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich
rodinám v jejich přirozeném prostředí.

Cílem projektu bylo zajistit dostupné a v souladu
se standardy sociálních služeb poskytované služby
rané péče všem rodinám na území Pardubického
kraje.

40.000,- Kč

Cílem projektu bylo zajistit dostupné a v souladu
se standardy sociálních služeb poskytované služby
rané péče všem rodinám na území Ústeckého kraje.

70.000,- Kč

Tento projekt byl realizován prostřednictvím
Nadace Leontinka a společnosti ŠkoFIN.

Tento projekt byl realizován
prostřednictvím Pardubického kraje.

Tento projekt byl realizován
prostřednictvím Ústeckého kraje.

Nadační příspěvek:

Dotace:

Dotace:



( )Hospodaření společnosti

1. Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni

2. Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich struktuře

3. Informace o výnosech v členění podle zdrojů

4. Informace o celkovém objemu nákladů

5. Hospodářský výsledek

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

911328 Fond Nadace Leontinka 0,00 +13 861,25 13 861,25
911800 Fond volné dary 22 250,00 0,00 22 250,00
911811 Fond volné prostředky 2011 0,00 +412 954,60 412 954,60

DDNM 105 461,90
Samost. movité věci 251 079,00
DDHM 1 510 325,00
Oprávky k DDNM – 26 400,00
Oprávky k DDHM – 36 080,00
Pokladna 30 285,00
Bankovní účet 1 882 613,80
Odběratelé 0,00
Poskytnuté zálohy 84 995,75
Dodavatelé 8 000,14
Závazky k zaměstnancům 232 177,00
Závazky ze soc.zabezpečení 113 421,25
Ostatní přímé daně 26 815,00
Náklady příštích období 3 183,00
Dohadné účty pasivní 45 348,57

Dotace MPSV 3 637 000,00
Dotace měst a obcí 247 285,00
Dotace krajů 460 729,32
Tržby za zboží a služby 123 157,40
Přijaté příspěvky a dary 954 873,15
Úroky na účtech 6 263,40
Jiné ostatní výnosy 31,30
Celkem 5 429 339,57

v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti,
včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady.
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.

Celkové náklady dosáhly částky 5 544 560,24

Spotřeba materiálu 352 954,03
Spotřeba energie 120 017,00
Opravy a udržování 37 976,57
Cestovné 61 014,00
Náklady na reprezentaci 10 518,00
Ostatní služby 819 704,00
Mzdové náklady 3 064 578,00
Zákonné soc.pojištění 996 588,00
Ostatní daně a poplatky 7 572,50
Kurzové ztráty 160,30
Jiné ostatní náklady 70 877,35
Poskytnuté příspěvky 2 600,00

Ztráta byla způsobena z podstatné části nedostatečnými příjmy ve formě provozních dotací, které nestačí
na pokrytí celých nákladů, navzdory jejich rostoucí tendenci. Ztráta bude pokryta v následujících letech
z vlastního jmění.

Prostřednictvím veřejné sbírky bylo v roce 2011 vybráno (v Kč) 52 264,37

Náklady na mzdu ředitele (v Kč) 12 000,00
Odměny členů správní rady (v Kč) 0,00
Odměny členů dozorčí rady (v Kč) 0,00

– 115 221,00

Stav k 1.1.2011 Změna Konečný stav
k 31.12. 2011

Z toho:

( )11( )Výroční zpráva 2011



( )12

( )Poděkování

Města a obce:

Nadace a benefiční akce:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ústecký kraj
Středočeský kraj
Pardubický kraj
Hlavní město Praha

město Unhošť
obec Vlkov pod Oškobrhem
město Pečky
obec Červený Újezd
obec Luštěnice
obec Svojšice
město Komárov
obec Rohozec
obec Vědomice
město Roztoky
město Kutná Hora
město Brandýs nad Labem
město Příbram
město Čáslav
obec Mochov
obec Zámrsk
obec Stříbrná Skalice
obec Skvrňov
MČ Praha 1
obec Ondřejov
obec Hořovice
město Neratovice
město Mníšek pod Brdy
město Benešov
město Dobřichovice
město Králův Dvůr
MČ Praha 3

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace Leontinka
Český výbor UNICEF - akce Pečení pro EDU
Pohádkový pomeranč
Fórum dárců

Firmy:

Individuální dárci :(Dary 1 – 5 000 Kč)

Jikoterm

Neoluxor

SANU BABU

Strojírny Chrášťany

GEO-5

Euromedia Group

Severočeské doly Chomutov

Johnson Controls

Hotel Galant

Letiště Praha

Matice Staroboleslavská

Hiram Lodge, No 12

Malý Génius

Unilever

Raiffeisen stavební spořitelna

TCCM

SUDOP

MASPEX

ACI Components International

REBO

PDI

Medesa

Swiecicki Irena

Beneš Zdeněk

MUDr. Hlavinková

Zikmundovi

Ticháčková Milada

Brdičková Naděžda

Nováková Bohdana

Tomasovi

Bláhová Kateřina

Přikrylová Pavla

Blažková Marcela

Janušová Štěpánka

Kužníkovi Michal a Kristýna

paní Chmelíková

Borůvková Petra

Tomášek Michal

Válková Jaroslava

Malínská Šárka

Philipovi

Šídlo Martin

Šálek Dalibor

Šálková Daniela

paní Šimonová

Sadílková Helena

Tanzerová Jaroslava
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Individuální dárci :

Individuální dárci :

Věcné dary:

Trvalý měsíční příkaz:

(Dary 5 001 – 50 000 Kč)

(Dary 50 001 – 1 000 000 Kč)

Ondřejka Ivan
Kozáková Ivana
Kratina Jiří
Mgr. Kasal Štěpán
MUDr. Krug Jiří
paní Blackburn
Mgr. Spourová Petra
Čančíková Eva
Janoušová Barbora
Kronus Zdeněk
paní Šimková
Beneš Magdalena
MUDr. Czespivová Anna
Ing. Hejsek Jakub
Matějka David
Karlík Jiří
Kouwen Otto

paní Procházková

paní Kabrnová
Ejemovi
paní Čichovská
Sloukovi
Karlovi
Mejzrovi
Ruzyaková
paní Šulcová
paní Janoušková
paní Hurtová
Dvořákovi
Ondřejkovi
Resler Petra
Nemčková Eva
Navarovi

Ing. Filipec Petr
Vondráčková  Marcela
Binder Petr
Kloučková Kateřina
Potužníková Kateřina
Kafková Markéta
Martínek Miloš
Vachulová Markéta
Nováková Dominika
Poborská Růžena
Mejzrová Veronika

Dobrovolníci:

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali
přes 680 hodin svého času.

Buehler Jeff
Buehlerová Alice
Gray Simon
Cole Ryan
Biričkai Roman
Imhoof Martina
Ježková Jana
Ježek Ondřej
Neočekávaný dýchánek
Rudovous
Jindrák Pavel
Ptáček Kamil
Kozáková Zuzana
Pexiederová Pavla
Hlaváček Radek
studenti o.s. Inventura
Kubalíková Vendula
Nehasilová Verča
Ruzyaková Larissa
Ruzyak Pavel
Bergmannová Ilona
Dobrovolná Madla
Mošnerová Lucie
Mershonová Veronika
Michalová Alena
Kollertová Jana
Kozáková Zuzana
Schäfer Martin
Ing. Bačkovský Michal
Vachule Marek
Šušor Petr
Smíšková Šárka
Bárta Jan
Pexieder Michal
Zbyňková Simona
Przyhodová Lenka
Dostálek Tomáš
Srbová Martina
Kodedová Stanislava
Millerová Martina
Popelková Lucie
Therapy restaurant, café & shop
Smíšek Petr
Niedermayerová Jana
Pišoft Václav
Pozo Vanesa
Čáslavská Jana
Homola Oleg
Skopal Roman, ART living
Štrbová Lucie
Binder Petr
Vránková Karolína
Vyvadil Václav
Šilar Martin
Pestrá společnost



( )14

( )

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ohlasy rodičů

Splnila služba rané péče vaše očekávání

?

Co se díky službě rané péče ve vaší rodině

změnilo?

Co vám na službě rané péče připadalo

nejužitečnější, nejpřínosnější?

(poskytla vám to, co jste od ní očekávali)

vybrané z hodnotícího dotazníku v závěru služby

Ano. Plus velmi mnoho jiných věcí, které jsme si

tehdy nedovedli ani představit.

Očekávání se splnila a ještě mnohem víc, neboť

konkrétně paní V., s kterou jsme se stýkali nejvíc,

nám byla maximálně k dispozici a velice dobře

všemu rozuměla a dokázala poradit a poskytnout

odbornou pomoc.

Asi sebevědomí, že to zvládneme. A s pomocí RP

jsme to opravdu zvládli. A zvládáme.

Naprosto vše!! Ze začátku – hned po první návště-

vě nastala neskutečná úleva, že v tom nejsme

sami.

Díky podpoře a informacím jsme se přestali bát,

co bude dál, a zjistili, že je spousta dětí, které jsou

na tom, bohužel, o hodně hůř než naše dcera.

Rozšířil se obzor – dozvěděli jsme se, co existuje

za pomůcky, přístupy, možnosti a ulevilo se nám,

že v tom nejsme sami.

Dokázali jsme nahlížet na novou situaci správně,

získali jsme nadhled, bojovat s danou věcí

a nevzdávat se.

Informace. To obrovské know-how ve velmi

široké oblasti spojené s životem s postiženým

dítětem – od zdravotnictví, rehabilitace, sociální

služby + školství atd.atd. Plus pocit, že v tom

nejsme SAMI. A sebevědomí, že to neděláme

špatně. Poznala jsem další rodiny a našla jsem

přátele, začali jsme patřit do nějaké komunity.

Zkušenosti! Zkušenosti, které jen těžko budete

hledat jinde. Práce s očima se speciálními pomůc-

kami. Přístup k této práci. Neboť kdo není zasvě-

cen, vůbec nemá zdání, co to všechno obnáší.

Nejde vybrat nejužitečnější věc z toho, co pro nás

naše poradkyně Alice P. dělala – vše bylo moc

důležité. I když byl možná nejdůležitější ten pocit,

který mi vždy při návštěvách předávala – že máme

moc šikovnou dceru, že vše zvládnem… Vždy mi

dodala vnitřní klid… Moc jsem to potřebovala.

Dostalo se nám spousta užitečných informací,

které nám lékaři ve zdravotnických zařízeních

nepodali. Psychická podpora a hlavně možnost si

s někým, kdo o oční vadě něco ví, popovídat.

�

�

�

�

�

�

�

�

Zraková stimulace, nabídka her a pomůcek, setká-

vání rodičů ve středisku – příběhy ostatních, kon-

zultační pomoc, půjčování metodických materiálů.

Půjčování pomůcek a hraček, dobíjení energie,

vlídná a milá komunikace, zázemí v Trojické ulici

při návštěvách, konzultace s fyzioterapeutkou,

popis zrakového vnímání dcerky, zapůjčování

literatury.

Nejlepší bylo právě to, že jsme se díky rané péči

dozvěděli, co nám chybí, jakým směrem se máme

ubírat.

Empatii, informovanost + znalosti + schopnost

vycítit, co potřebujeme (např. když jsme nebyli

schopni pojmenovat problém).

Snahu pomoci s tím, s čím jsem si nevěděla rady,

pomoc při výběru typu pomůcek.

Moc Vám děkujeme. Myslím, že bez RP bychom

na spoustu věcí přicházeli s velkým zpožděním,

jestli vůbec. Potkali jsme spoustu skvělých lidí

a to rozhodně stálo za to.

Jen Vám všem chci popřát hodně energie a lásku

k této práci. Dostatek peněz, abyste měli možnost

zapůjčit co největší množství pomůcek, se kterými

se rodiče velmi rádi obeznámí a velmi rádi je uví-

tají. A takové zkušenosti a odhodlané poradce jako

jsme my měli.

Velké poděkování za to, že naše rodina mohla vy-

užívat vaše služby, které naprosto předčily naše

počáteční očekávání. Je to velice významná

pomoc pro rodiny s dětmi s postižením.

Co vám v nabídce služby rané péče chybělo?

Co dalšího byste uvítali v rámci naší nabídky?

Co jste nejvíc oceňovali na své poradkyni?

Co nám ještě chcete sdělit?
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