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Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči je nestátní
nezisková organizace, která patří
k zakladatelu ̊m oboru rané péče
v České republice. Již 29 let poskytuje
ranou péči rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením.

Právní forma: zapsaný spolek

Účel: Prosazovat a hájit soustavu služeb
a programu ̊ poskytovaných ohroženým dětem,
dětem se zdravotním postižením a jejich
rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit
důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti
i společnosti předpoklady sociální intergrace,
a to se zřetelem na včasnou diagnostiku
a následnou péči.

Předsedkyně:Mgr. Pavla Matyášová
(funkční období do září 2018)

Členové správní rady spolku:
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.,
Mgr., Mgr. Pavla Matyášová,
Mgr. Karla Němcová,
Bc. Vladimíra Salvetová,
Mgr. Jana Tušlová

Jménem správní rady spolku jedná navenek
každý její člen samostatně. V případě písemných
úkonů, připojí ke svému jménu a příjmení
doplněk "člen správní rady Společnosti pro
ranou péči, z. s.“. (od září 2018)

Poslání organizace

Rodinám dětí s ohroženýmvývojem nebo
s postižením poskytujeme podporu a pomoc,
aby svu ̊j život zvládaly lépe.

Cíle organizace

• Dětem s postižením nebo s ohroženým
vývojemv ranémvěku je zajištěna dostatečná
podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné
službyv domácím prostředí.

• Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo
s ohroženýmvývojemmají včas informace,
podporu a odbornou pomoc.

• Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve
výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením
nebo s ohroženýmvývojem.

• Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo
s ohroženýmvývojem jsou partnery
odborníků: účastní se rozhodování o potřebné
podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.

• Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi,
že děti s postiženímmají právo vyrůstat
v rodině, a rodina proto potřebuje podporu
společnosti.

Cíle organizace jsou naplňovány prostřednictvím
metodického centra, pracoviště Praha
a středisek rané péče v Brně, Českých
Budějovicích, Olomouci a Ostravě. Společnost
pro ranou péči poskytovala prostřednictvím
svých pracovišť ranou péči v celkem 10 krajích
České republiky a dále sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi vOlomouckém kraji.

Společnost pro ranou péči, z. s. (SPRP,z.s.)
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči
– metodické centrum

Klimentská 2, 110 00 Praha 1
IČO: 67363610
Tel.: 224 826 858, Mob.: 777 235 630
E-mail: centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz

Statutární orgán:

Mgr. Pavla Matyášová (leden - září)
Správní rada spolku (září – prosinec)

Role pracoviště v organizaci:

• řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost
jednotlivých středisek a vytváří jimmetodické,
odborné a informační zázemí;

• zajišťuje finanční prostředky na
celorepublikové aktivity a vedení účetnictví;

• zabývá se vzdělávací a školicí činností
a podporuje další vzdělávání zaměstnanců
prostřednictvím kurzů, supervizí a školení;

• vydává publikace, zpracovávámateriály
pro zaměstnance, rodiče i odborníky;

• je garantem kvality poskytovaných služeb,
shromažďuje a vydává připomínky k zákonům
a předpisu ̊mvoblasti sociálních služeb;

• prezentuje Společnost pro ranou péči
v České republice i v zahraničí, pořádá akce
pro veřejnost a navazuje a udržuje
mezinárodní kontakty.

Metodická podpora pracovišť

Zajištění kvality poskytovaných služeb

Metodik kvality služby:
Mgr. Martina Papoušková

Společnost pro ranou péči jako profesní
organizace participuje ve spolupráci s
ostatními poskytovateli rané péče v ČR na
fungujícím systému sociálních služeb.
Společná setkávání dávají vznik zásadním
kritériím kvality služby raná péče, která mají
zajistit poskytování stejnou garantovanou
kvalitu kvalitu služby všem klientům, ať o ni

požádají a využívají ji kdekoliv dle svého
bydliště a u kteréhokoli poskytovatele.

Péče o poradenské pracovníky, jejich profesní
rozvoj a osobnostní stabilitu, je vzhledem
k charakteru služby pro její kvalitu směrem
k rodinám zásadní. K zajištění kvalitních služeb
potřebujeme stejnouměrou finanční
a materiální zázemí jako du ̊kladně zaškolené
a kontinuálně vzdělávané pracovníky. Nové
poradkyně přĳaté v souvislosti s navýšením
kapacity klientů, s výměnou poradkyň při
odchodu na rodičovskou dovolenou apod. bylo
důležité provést zaškolením, vzděláváním
a dalším odborným růstem. Intenzivní provázení
v prvním roce praxe potřebovalo 12 poradkyň.
V organizaci máme oporu v pravidlech systému
zaškolování a dalšího vzdělávání, významnou
roli školitele mají právěmetodici pracovišť.

V návazné podpoře ve formě rozvojového
rozhovoru poradce smetodikem si dále
individuálně plánují další aktivity, kurzy apod.
v oblastech, které chtějí dále odborně rozvíjet.
Tyto plány jsou podkladem pro vedoucí
pracovišť, které s nimi počítají jak v rozpočtu,
tak v aktivitách dalšího období.

Rok 2018 znamenal ve Společnosti pro ranou
péči také zavádění zrevidovaných závazných
dokumentů do praxe. Každé pracoviště
Společnosti pro ranou péči má jednotná
pravidla a postupy, dle kterých službu každé
rodině poskytuje. Nástrojem pro předávání
informací, zkušeností a podnětu ̊ jsou porady
metodiků SPRP ametodiků jednotlivých
pracovišť a poradymetodiků SPRP s vedoucími.

V průběhu roku semetodici podíleli na
aktivitách vedoucích k zajištění profesionální
kvality poskytovaných služeb. Uskutečnili
181 hodnocení služby s klienty, jak v jejím
průběhu, tak v závěru při jejím ukončování.
Všichni metodici dále absolvovali vzdělávání
v oblasti vedení porad. Realizovali pravidelná
odborná setkání na pracovišti (průměrně 2x
vměsíci), intervize přímé práce poradkyň
(nejméně 2 u každé poradkyně), spolupracovali
na přípravě Semináře Společnosti pro ranou
péči a účastnili seworkshopu ̊ zaměřených na
plánování služby s rodiči. Dále vedli kazuistické
semináře s dalšími poskytovateli rané péče
a účastnili se setkání cílených na další
vzájemnou spolupráci.
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Hodnocení spokojenosti klientů SPRP

Při zjišťování zpětné vazby se zaměřujeme
především na zmapování oblasti podpory rodiny
a podporyvývoje dítěte. Zajímá nás zejména
očekávání od služby na jejím začátku, přínos
rané péče pro vývoj dítěte, přínos pro rodinu
nebo vliv služby na kontakty rodiny se sociálním
okolím. Rodiče se vyjadřovali také k frekvencím
a obsahu konzultací, ke spokojenosti
s poradcem rané péče, k možnosti podat
stížnost a k ochraně jejich soukromí.

Informace získané prostřednictvím dotazníků
konzultuje vedoucí/metodik na pracovišti
osobně s klíčovým poradcem rané péče dané
rodiny, dále na poradách či supervizích
pracoviště. Výsledky slouží k formulaci
doporučení směřujících ke zlepšení kvality
služby a k propojení cílů uživatelu ̊ s cíli služby
a pracoviště.

Slova některých rodin, které službu využívaly:

„Zpočátku jsem se bála, byla jsem hodně
nervózní a upjatý rodič, to se hodně zlepšilo.“

„Načerpala jsem klid a zkušenost.“

„Odvaha svěřit dítě někomu jinému s důvěrou,
posílení jistoty, osamostatnění dítěte.“

„Naučili jsme se se synem pracovat, něco by
nás ani nenapadlo, že to tak jde.“

„Rozvoj vidění operovaného oka. Tomík se velmi
rychle rozkoukal, i na očním koukali, jak to jde.
Bez informací od rané péče o stimulaci zraku
by to tak určitě nebylo.“

„Poradkyněmě naučila, jak semám k dítěti
chovat a jak ho učit, zlepšil se i vztahmezi
mnou a dítětem.“

„ Oceňuji osobní, ohleduplný a vždy pozitivní
přístup a poradenství ze strany poradkyně.
Velmi jsem ocenila, že se návštěvy konaly v naší
domácnosti, že jsme nemuseli nikam dojíždět.
Oceňuji také anonymitu, protože ne s každým
problémem se chci svěřit svým blízkým, nebo
lidemv okolí. Velmi jsem ocenila, že jsem z každé
návštěvyměla pocit, že promě amé dítě má
někdo vždy čas a zájemmě ve všem
vyslechnout. Myslím, že díky tomuto přístupu
jsme dokázali snadněji přĳmout situaci, že
se po zbytek života budeme starat o dítě
se zdravotními obtížemi.“
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Program stimulace zraku v SPRP

Metodik stimulace zraku:
Mgr. Kateřina Doskočilová

Během prvníchměsíců a roků života vnímá dítě své okolí intenzivně všemi smysly. Dítě se učí
poznávat svět, a právě zrak se stává jeho největším pomocníkem. Zprostředkovává nám zhruba 80%
veškerých informací. Zrakové funkce a schopnosti dítěte se nejvíce rozvíjí v prvních třech letech
života a v této době lze také jejich vývoj významně ovlivnit. Schopnost vidět, vnímat zrakem, je
výsledkem učení a praxe. Pokud nemá dítě dostatek zrakových podnětů a zkušeností, zrak se nemůže
rozvíjet a dítě pak nezíská potřebné informace o okolním světě, nic ho nepobízí k jeho prozkoumávání,
nemůže se učit nápodobou, netvoří si zrakové představy a obtížně navazuje oční kontakt s lidmi okolo
sebe. Potřebuje proto zrakové podněty jiné a získávat informace jiným způsobem. K tomu napomáhá
zraková stimulace, kterou poskytuje v rámci svých služeb Společnost pro ranou péči. Metodou
stimulace zraku rozvíjíme nedostatečné zrakové vnímání dětí s nejrůznějšími zrakovými obtížemi
a zrakovými diagnózami. Zraková stimulacemá veliký význam, i když je zachován jen nepatrný zbytek
zraku nebo pouze reakce na světlo. Proto patří program stimulace zraku již dlouhodobě k vysoce
specializované podpoře rodin dětí se zrakovým postižením.

Graf č. 1 – Rozložení klientů v SPRP

V roce 2018 bylo do programu stimulace zraku zařazeno 517 dětí a jejich rodin.
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Rozložení klientů v SPRP vroce 2018

Děti se zrakovým
a kombinovaným
postižením 53 %

Děti se zrakovým
postižením 35 %

Děti bez základní
diagnózy 12 %



Společnost pro ranou péči, z. s.

Graf č. 2 – Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým postižením (191 klientů)
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Graf č. 3 – Zrakové diagnózy u dětí s kombinovaným postižením ( vybraná střediska - 286 klientů)
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Individuální plánování

Metodik individuálního plánování:
Mgr. Lenka Koubková

V roce 2018 jsme se v rámci zvyšování kvality
v SPRP opět věnovali mnoha oblastem. Velkou
radost máme z toho, že se nám podařilo zajistit
akreditované vzdělávání pro všechny poradkyně
SPRPv oblasti „plánování zaměřeného na
člověka“. Cílem bylo posílit kompetence
a dovednosti poradkyň v oblasti individuálního
plánování služby rané péče. V SPRP si klademe
dlouhodobě za cíl, aby služba byla ušita rodině
individuálně namíru a reagovala na její aktuální
situaci. Pro rodiče, kteří nemají přímou
zkušenost s ranou péčí je mnohdy obtížné,
představit si, co vše by jim službamohla přinést.
Je zcela legitimní, že rodiče dětí s postižením
myslí primárně na dítě, zaměřují se na jeho
rozvoj a hledají pomoc tam, kde klasické
výchovné a vzdělávací prostředky nefungují.
Dlouhodobý charakter služby dává rané péči
obrovský prostor pro podporu rodiny jako celku.
V rámci SPRPmají poradkyně k dispozici
metodiky kvality na svých pracovištích a také
podporumetodika individuálního plánování
na úrovni SPRP.

Aktivity realizovanév rámci
SPRP

Kurz pro rodiny

Již tradičně jsme pořádali celorepublikový kurz
pro rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním či
kombinovaným postižením
a s dětmi s poruchami autistického spektra.
Kurzu se zúčastnilo 15 rodin a tématem kurzu
bylo vzájemné předávání zkušeností, zážitku ̊
a učení se od sebe navzájem.

www.ranapece.cz/2018/07/11/byt-spolu-
nam-pomaha/

Týden rané péče

V týdnu od 5. do 11. listopadu 2018 proběhl již
jedenáctý ročník osvětové kampaně Týden rané
péče®. I v letošním roce byli do kampaně
zapojeni poskytovatelé sociální služby rané
péče po celé České republice. Slogan „Na lidech
záleží“ zdůraznil sounáležitost rodiny i nutnost
mezioborové spolupráce při podpoře rodin, do
kterých se narodilo dítě s postižením.

www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/

Veřejná sbírka

Společnost pro ranou péči i v tomto roce
realizovala veřejnou sbírku na podporu rané
péče, tato veřejná sbírka je na dobu neurčitou.
Její součástí je i každoroční Mikulášská sbírka,
která proběhla již tradičně v prosincovém čase.
Lidé mohli přispívat na službu rané péče do
sbírkových pokladniček jak dobrovolníku ̊m
v ulicích českých měst, tak ve firmách
a organizacích. Pru ̊běžné vyúčtování veřejné
sbírky je sestaveno k 1. 3. 2019, čistý výtěžek
sbírky byl v tomto období 561 224 Kč. V roce
2018 bylo využito 222 714 Kč. Celková částka
k dalšímu použití (včetně let minulých) je 948
146 Kč a je určena na zajištění služby rané péče
pro rodiny vychovávající dítě s postižením a na
nákup pomu ̊cek pro tyto rodiny.
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Přehled o klientech a službách

Společnost pro ranou péči v roce 2018 prostřednictvím svých pracovišť rané péče podpořila celkem
716 klientských rodin a 40 rodin bylo podpořeno sociálně aktivizační službou.

Kapacita pracovišť v jednotlivých krajích:

Výroční zpráva 2018
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Služby poskytované prostřednictvím
pracovišť SPRP

Hl. město Praha 16 Jihomoravský kraj 120
Středočeský kraj 25 Zlínský kraj 22
Karlovarský kraj 50 Olomoucký kraj 160
Jihočeský kraj 100 Pardubický kraj 9
Kraj Vysočina 35 Moravskoslezský kraj 80

Působnost SPRP na území ČR

Jihomoravský kraj

Zlínský
kraj

Olomoucký
kraj

Moravskoslezský
kraj

KrajVysočina

Karlovarskýkraj

Středočeskýkraj

Hl.městoPraha

Pardubickýkraj

Jihočeskýkraj

Ostrava

Praha

České
Budějovice

Brno

Olomouc

Raná péče pro rodiny s dětmi
se zrakovým a kombinovaným
postižením

SAS – sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Raná péče pro rodiny s dětmi
s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením
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https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 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Pracoviště Brno České
Budějovice

Olomouc
Regionální

centrum pro
podporu

a provázení rodin
dětí se zrakovým
a kombinovaným

postižením

Olomouc
Regionální centrum

pro podporu a
provázení rodin dětí

s tělesným,
mentálním

a kombinovaným
postižením

Ostrava Praha Celkem

Počet klientských rodin 149 141 93 127 103 103 716

z toho dětí s kombinovaným
postižením 77 54 57 50 56 71 365

z toho dětí s duálním postižením 10 0 3 1 5 1 20

z toho dětí v ústavním zařízení 0 0 0 0 1 0 1

z toho dětí zařazených do
programu stimulace zraku 142 139 86 0 97 53 517

z toho dětí z rozšířené cílové
skupiny: děti s tělesným
amentálním postižením

0 0 0 76 0 49 125

Počet klientů, u kterých byla péče
zahájena 20 40 27 36 28 52 203

Počet klientů, u kterých byla péče
ukončena 29 49 15 31 21 3 148

Počet vstupních jednání se zájemci
o službu 23 45 33 37 29 52 219

z toho přĳatých 20 40 27 36 28 52 203

Počet konzultací s rodinou 835 772 516 798 508 544 3973

z toho počet terénních
konzultací 777 620 484 769 442 491 3583

z toho počet ambulantních
konzultací 21 128 0 0 47 14 210

z toho počet konzultací
s odborníkem 6 18 0 22 12 20 78

z toho počet konzultací
v zařízení 12 6 2 7 7 19 53

Počet písemných
a telefonických konzultací 581 543 384 1193 791 515 4007

Počet funkčních vyšetření zraku
a vyhodnocení psychomotorického
vývoje

32 74 30 37 33 55 261



Společnost pro ranou péči, z. s.

Převážná většina služeb byla poskytována
v terénu (v domácnostech rodin), doplňkové
byly služby ambulantní.

K základním činnostem rané péče se
standardně řadí:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
program stimulace zraku, zrakový trénink,
podpora vývoje dítěte s těžkým zrakovým
postižením;

• informování a vzdělávání: informování
a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování
jejich kompetencí v péči o dítě;

• sociálně-terapeutické činnosti:

zprostředkování a výměna zkušeností,
instruktáže, pořádání setkání a kurzu ̊ pro
rodiny, podpu ̊rné programy pro matky,
caremanagement;

• pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
prosazování práv rodiču ̊ dětí s postižením
a prosazování terénní služby jako práva na
službyv přirozeném prostředí, podpora
svépomocných aktivit, podpora začlenění do
komunity, podpora spolupráce se zdravotními
a vzdělávacími programy a institucemi ve
prospěch komplexní péče o cílovou skupinu.

Výroční zpráva 2018
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SAS (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) – přehled o klientech a činnostech

Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Počet klientských rodin střediska v roce 2018 40

z toho dětí 91

z toho dětí s mentálním postižením 2

z toho dětí s kombinovaným postižením 0

z toho děti s opožděným psychomotorickýmvývojem 15

Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2018 21

Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2018 30

Počet vstupních jednání se zájemci o službu 29

z toho přĳatých 21

Počet konzultací s rodinou 391

z toho počet terénních konzultací 326

z toho počet konzultací s dalším odborníkem 26

z toho počet ambulantních konzultací 0

z toho počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné
instituce 39

z toho počet funkčních vyšetření zraku a vyhodnocení
psychomotorického vývoje 0



Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči, z. s.
(SPRP, z. s)

Klimentská 2, 110 00 Praha 1
IČO: 67363610
Tel.: 224 826 858, Mob.: 777 235 630
E-mail: centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz/praha

Vedoucí pracoviště:
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Statutární orgán:
Mgr. Pavla Matyášová / Správní rada spolku

Složení týmu pracoviště:
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., Mgr. Hana Janurová,
Mgr. Blanka Švehlová, Mgr. Veronika Budíková,
Mgr. Petra Mertlová, Mgr. Petra Górná,
DiS. Marta Saletová, Mgr. Ivana Hanová,
Bc. Vladimíra Straňáková, Ing. Martina Uhrinová

Komu jsou naše služby určeny:

• rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením od narození
do 7 let a rodinám s dětmi s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením
od narození do 7 let

• rodinám s dětmi s ohroženýmvývojem
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
od narození do 7 let

Kde naše služby poskytujeme:

• Hl. město Praha

• Středočeský kraj

• Karlovarský kraj

Výroční zpráva 2018
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Služby rané péče poskytované na území
hl. m. Prahy, Středočeského kraje
a Karlovarského kraje

mailto:centrum@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/praha


Společnost pro ranou péči, z. s.

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2018,
více na:www.ranapece.cz/praha/podporuji-nas-2018/

Přehled realizovaných aktivit

více na:www.ranapece.cz/praha/category/probehle_akce/

Výroční zpráva 2018
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Přehled nákladů a výnosů pracoviště Praha

Pracoviště Praha – Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 5 926 841

z toho náklady na ranou péči 4 602 978

náklady na rozvojové projekty 1 323 863

Výnosy celkem 5 926 841

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 3 056 500

krajské dotace 600 742

dotaceměst a obcí 224 000

nadace a nadační fondy 1 578 083

prostředky poskytnuté úřadem práce 150 000

ostatní výnosy 317 516

Hospodářský výsledek 0

https://www.ranapece.cz/praha/podporuji-nas-2018/
https://www.ranapece.cz/praha/category/probehle_akce/


Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Nerudova 7, 602 00 Brno
IČO: 75094924
Tel.: 541 236 743, Mob.: 777 234 134
E-mail: brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno/

Detašované pracoviště
pro Kraj Vysočina

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí střediska a statutární orgán:
Mgr. Karla Němcová

Složení týmu pracoviště:
Mgr. Karla Němcová, Mgr. Silvie Slámová,
Mgr. Kateřina Polanková, Mgr. Lucie Lyerová,
Mgr. Jarmila Hoppová, Mgr. Kristýna Holubová,
Mgr. Petra Kuželová, Mgr. Eva Hrachovinová,
Marie Kejíková, Mgr. Irena Jelínková,
Mgr. Lucie Špuláková, Mgr. Kristýna Škaroupková,
Mgr. Tereza Navrátilová

Komu jsou naše služby určeny:

• rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem
se zrakovým postižením ve věku od narození
do 7 let

• rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem
se zrakovým postižením v kombinaci s dalším
zdravotním postižením ve věku od narození
do 7 let

• rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem
s ohroženýmvývojemv oblasti zrakového
vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu ve věku od narození do 7 let

Kde naše služby poskytujeme:

• Jihomoravský kraj

• Kraj Vysočina

• Zlínský kraj (okresy: Zlín, Uherské Hradiště)

Výroční zpráva 2018
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Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

mailto:brno@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/brno/


Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2018,
více na:www.ranapece.cz/brno/podporuji-nas/2018-2-2

Přehled realizovaných aktivit

více na:www.ranapece.cz/brno/category/probehle_akce/

Výroční zpráva 2018

16

Přehled nákladů a výnosů Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno– Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 7 863 700

z toho náklady na ranou péči 6 540 314

náklady na rozvojové projekty 1 323 386

Výnosy celkem 7 863 700

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 4 449 550

krajské dotace 307 000

dotaceměst a obcí 1 258 675

nadace a nadační fondy 1 106 194

prostředky poskytnuté z EU 742 281

ostatní výnosy 317 516

Hospodářský výsledek 0

https://www.ranapece.cz/brno/podporuji-nas/2018-2-2
https://www.ranapece.cz/brno/category/probehle_akce/


Středisko rané péče SPRP,
pobočka České Budějovice

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
IČO: 75094975
Tel.: 385 520 088, Mob.: 777 234 032
E-mail: budejovice@ranapece.cz
www.ranapece.cz/cb/

Vedoucí střediska a statutární orgán:
Mgr. Jana Tušlová

Složení týmu pracoviště:
Mgr. Jana Tušlová, Ing. Hana Trajerová,
Mgr. Martina Papoušková, Mgr. Kateřina
Doskočilová, Ing. et Mgr. Petra Samcová, PhD.,
Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Hana Janurová,
Mgr. Andrea Matějková, Bc. Jana Knittlová,
Ing. Helena Kolmanová, Zdenka Kohoutová

Komu jsou naše služby určeny:

• rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením od narození
do 7 let

• rodinám s dětmi s ohroženýmvývojem
v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu od narození do 7 let

Kde naše služby poskytujeme:

• Jihočeský kraj

• Kraj Vysočina
(okresy Pelhřimov a Havlíčku ̊v Brod)

Výroční zpráva 2018
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Středisko rané péče SPRP,
pobočka České Budějovice

mailto:budejovice@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/cb/


Středisko rané péče SPRP,
pobočka České Budějovice

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2018,
více na:www.ranapece.cz/cb/2018-2/

Přehled realizovaných aktivit

více na:www.ranapece.cz/cb/category/probehle_akce/

Výroční zpráva 2018
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Přehled nákladů a výnosů Střediska rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice – Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 6 873 938

z toho náklady na ranou péči 6 873 938

náklady na rozvojové projekty 0

Výnosy celkem 6 865 089

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 4 549 000

krajské dotace 34 000

dotaceměst a obcí 281 000

nadace a nadační fondy 1 552 291

prostředky poskytnuté z EU 0

ostatní výnosy 448 798

Hospodářský výsledek -8 849

https://www.ranapece.cz/cb/2018-2/
https://www.ranapece.cz/cb/category/probehle_akce/


Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Střední Novosadská 356/59, 779 00 Olomouc
IČO: 75095009
Tel.: 585 222 921, Mob.: 777 234 035
E-mail: olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc

Detašované pracoviště
pro Zlínský kraj

Středisko rané péče SPRPOlomouc Burešov
4886, 760 01 Zlín
Tel.: 770 131 315
E-mail: olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc

Vedoucí střediska:
Mgr. Karla Němcová

Zastupující vedoucí střediska:
Mgr. Marie Kaletová

Statutární orgán:
Mgr. Pavla Matyášová

Složení týmu pracoviště:
Mgr. Karla Němcová, Mgr. Marie Kaletová,
Bc. Petra Hálková, DiS., Petra Navrátilová, DiS.,
Mgr. Eva Novotná, Bc. Tereza Smolková,
Jitka Vysloužilová, Ing. Helena Trčková,
Mgr. Blanka Miklová, Mgr. Daniela Rosíková,
Mgr. Markéta Holubníčková,
Mgr. Lenka Hovorková, Mgr. Tereza Pořízková,
Mgr. Irena Vitámvásová, Mgr. Silvie Šavrňáková,
Bc. Kateřina Andrušíková

Komu jsou naše služby určeny:

• rodinám s dětmi se zrakovým postižením
ve věku od 0 do 7 let

• rodinám s dětmi s kombinovaným a současně
zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let

• rodinám s předčasně narozenými dětmi
s nezralostí v oblasti zrakového vnímání

• rodinám s dětmi s ohroženýmvývojem
v oblasti zrakového vnímání v du ̊sledku
nepříznivého zdravotního stavu ve věku
od 0 do 7 let

Výroční zpráva 2018
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Středisko rané péče SPRP, pobočka
Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením

mailto:olomouc@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/olomouc
mailto:olomouc@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/olomouc


Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Kde naše služby poskytujeme:

• na celém území Olomouckého kraje

• Zlínský kraj v ORP: Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Holešov,
Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Valašské Klobouky

• Pardubický kraj v ORP: Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
Žamberk, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2018,
více na:www.ranapece.cz/olomouc1/2018-2/

Přehled realizovaných aktivit

více na: http://www.ranapece.cz/olomouc1/category/probehle_akce/

Výroční zpráva 2018
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Přehled nákladů a výnosů Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc
– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc – Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 6 162 014

z toho náklady na ranou péči 5 656 497

náklady na rozvojové projekty 505 517

Výnosy celkem 6 162 014

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 4 254 505

krajské dotace 144 766

dotaceměst a obcí 348 300

nadace a nadační fondy 839 337

prostředky poskytnuté z EU 327 768

ostatní výnosy 112 338

Hospodářský výsledek 0

https://www.ranapece.cz/olomouc1/2018-2/
http://www.ranapece.cz/olomouc1/category/probehle_akce/


Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
IČO: 75095009
Mob.: 774 734 035
E-mail: olomouc2@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc2

Vedoucí střediska a statutární orgán:
Mgr. Pavla Matyášová

Středisko zřizuje dvě sociální služby,
ranou péči a sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Má pověření
k sociálně právní ochraně dětí
a je fakultním zařízením Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého vOlomouci.

Raná péče

Složení týmu Rané péče:
Mgr. Pavla Matyášová, Mgr. Lenka Šmerdová,
Mgr. Jarmila Juříčková, Bc. Lenka Koubková,
Bc. Veronika Zahradníková, Ing. Hana Burgetová,
Mgr. Simona Kmentová, Mgr. Klára Fafejtová,
Ing. Helena Trčková, Bc. Kristýna Hápová,

Mgr. Alexandra Nováková, Mgr. Eva Kutáčová,
Bc. Tereza Šedová, Jitka Vysloužilová,
Pavla Kočišová, Mgr. Anita Amiridu,
Jadwiga Mikolov a Ivana Zachová.

Komu jsou naše služby určeny:

• rodinám s dětmi s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením včetně dětí
s PAS a ohroženýmvývojem od narození
do 7 let věku

Kde naše služby poskytujeme:

• Olomoucký kraj

Středisko již sedmým rokem poskytovalo
sociální službu rané péče na území
Olomouckého kraje. Raná péče probíhá tak,
že do rodin, které pečují o dítě se závažnou
diagnózou, s postižením nebo s ohroženým
vývojem, pravidelně dojíždějí poradkyně rané
péče. Cílem je, aby dětem s postižením byla
zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj
v rodině a aby rodiče (pečující osoby) měli včas
potřebné informace a odbornou pomoc.

Výroční zpráva 2018
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Středisko rané péče SPRP, pobočka
Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

mailto:olomouc2@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/olomouc2
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 


Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Díky grantovému programu Nadace rozvoje
občanské společnosti, financovaného
z prostředků The VELUX Foundations, ,Včasná
pomoc dětem" v projektu - ,,Spolu jedeme dál!",
dále díky Nadaci J & T, Nadačnímu fondu Avast
a za podporyOlomouckého kraje aměsta
Olomouce a dalších obcí Olomouckého kraje
se nám podařilo zachovat kapacitu 100 rodin
a došlo také k nárůstu počtu žadatelů o službu
(vznikl pořadník žadatelů). Dokázali jsme
reagovat na potřeby rodin dětí s postižením,
uspokojili žadatele o službu a udrželi kvalitu
poskytovaných služeb. Za každou rodinou
dojížděl „její“ poradce a poskytoval podporu
v témíře, jakou rodina požadovala. V roce 2018
jsmeměli v péči 127 rodin, přĳatých bylo
36 rodin a službu jsme ukončili u 31 rodin.

Spolupracovali jsme s právníkemMgr. Pavlem
Uhlem s psychoterapeutemMgr. Zdeňkem
Vilímkem, Mgr. Martou Kocvrlichovou,
PhDr. Antonínem Indrákem, a dále s pediatry
MUDr. JanemHálkem aMUDr. Lumírem
Kantorem, Ph.D., a Mgr. Annou Kejíkovou
zajišťující podporu v orofaciální oblasti. K dalším
aktivitám střediska v roce 2018 patřil víkendový
pobyt pro rodiny (podpořeno projektem
„Podpora plánování sociálních služeb a sociální
práce na území Olomouckého kraje v návaznosti
na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690,
který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci Operačního programu Zaměstnanost),
spolupráce s dalšími odborníky, spolupráce
s dalšími poskytovateli rané péče
prostřednictvím seminářů, prezentování služby
na odborných konferencích i na akcích pro
laickou veřejnost. Tradičně jsme se zapojili do
celorepublikové kampaně ,,Týden rané péče“
a Mikulášské sbírky 2018.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

www.ranapece.cz/olomouc3

Složení týmu sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi:
Mgr. Pavla Matyášová, Ing. Hana Burgetová,
Ing. Helena Trčková, Jitka Vysloužilová,
Pavla Kočišová, Mgr. Marcela Bucháčková,
Mgr. Markéta Špundová, Bc. Karla Špičáková
a Jadwiga Mikolov.

Komu jsou naše služby určeny:

• zletilým osobám, které pečují o dítě
v podmínkách nepříznivého rodinného
a sociálního prostředí. Pečující osobamůže
být: matka, otec, prarodiče, teta, strýc nebo
jiný člen biologické rodiny dítěte, ale také
pěstoun nebo osoba v evidenci

Kde naše služby poskytujeme:

• Olomoucký kraj

Pracoviště poskytuje také sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (dále SAS), které byly
od března roku 2016 financovány
prostřednictvím veřejné zakázky v projektu
„Služby sociální prevence vOlomouckém kraji“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057,
jenž je hrazen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Službu v roce 2018 využilo celkem 40 rodin.
S ru ̊znými životními situacemi jsme pomáhali
rodinám s celkovým počtem 91 dětí. Nejvíce
dětí bylo ve věku od 1 do 6 let. Naše klientela
byla v roce 2018 velmi ru ̊znorodá.
Spolupracovali jsme s úplnými rodinami,
matkami samoživitelkami, s pěstouny,
s romskými rodinami, s klienty se závislostí
na pervitinu a alkoholovou závislostí,
s klienty se sníženými intelektovými
schopnostmi. Pru ̊běh spolupráce byl ale ve
většině případu ̊ stejný. Klienti nejčastěji řešili
finanční situaci, dluhy, bydlení, podporu
psychomotorického vývoje dítěte, předškolní
přípravu a získání dítěte do své péče. Úspěch
vždy závisí na motivovanosti klienta a ochotě
ostatních odborníku ̊ ke spolupráci. Klientským
rodinám, které se ocitnou v nepříznivé
finanční situaci, mu ̊žeme pomoci díky
projektu Potravinová banka, který je
financován z prostředku ̊ Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám prostřednictvím
Operačního programu potravinové
a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.
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Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu vroce 2018,

– ráná péče více na: http://www.ranapece.cz/olomouc2/2018-2/

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi více na:
http://www.ranapece.cz/olomouc3/2018-2/

Přehled realizovaných aktivit

http://www.ranapece.cz/olomouc2/category/probehle_akce/
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Přehled nákladů a výnosů Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc – Regionální centrum pro
podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc – Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 7 647 037

z toho náklady na ranou péči 0

náklady na rozvojové projekty 0

Výnosy celkem 7 647 037

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 5 510 125

krajské dotace 191 465

dotace ÚPOlomouc 139 838

dotaceměst a obcí 464 900

nadace a nadační fondy 943 113

prostředky poskytnuté z EU 0

ostatní výnosy 397 596

Hospodářský výsledek 0

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Náklady celkem (v Kč) 1 049 700

z toho náklady na SAS 1 049 700

náklady na rozvojové projekty 0

Výnosy celkem 1 049 700

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 0

krajské dotace 226 200

dotaceměst a obcí 0

prostředky poskytnuté z EU 823 500

prostředky poskytnuté úřady práce 0

Hospodářský výsledek 0

http://www.ranapece.cz/olomouc2/2018-2/
http://www.ranapece.cz/olomouc3/2018-2/
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 
http://www.ranapece.cz/olomouc2/category/probehle_akce/


Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
IČO: 75095017
Tel.: 596 112 473, Mob.: 777 234 036
E-mail: ostrava@ranapece.cz
www.ranapece.cz/ostrava

Vedoucí střediska a statutární orgán:
Bc. Vladimíra Salvetová

Složení týmu pracoviště:
Bc. Vladimíra Salvetová, Ing. Jitka Macejíková,
Mgr. Ivana Štibingerová, Mgr. Irena Assis dos
Santos, Mgr. Lucie Bartusková, Bc. Veronika
Macháčková, Mgr. Martina Kroutilová,
Mgr. Kateřina Lukešová, Mgr. Kristina Mezníková,
Ivana Kuchařová

Komu jsou naše služby určeny:

• rodinám s dětmi se zrakovým postižením
do sedmi let věku

• rodinám s dětmi s kombinovaným
postižením do sedmi let věku
(přičemž postižení je také v oblasti

• zrakového vnímání a je převažující nebo
pro dítě určující v daném období jeho vývoje),

• rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je
vývoj dítěte v oblasti zrakového vnímání
v důsledku jeho nepříznivého zdravotního
stavu ohrožen

Kde naše služby poskytujeme:

• Moravskoslezský kraj
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Středisko rané péče SPRP,
pobočka Ostrava

mailto:ostrava@ranapece.cz
https://www.ranapece.cz/ostrava
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 


Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

Podporují nás

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2018,
více na http://www.ranapece.cz/ostrava/2018-2/

Přehled realizovaných aktivit

více na http://www.ranapece.cz/ostrava/category/probehle_akce/
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Přehled nákladů a výnosů Střediska rané péče SPRP, pobočka Ostrava

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava – Raná péče

Náklady celkem (v Kč) 5 886 658

z toho náklady na ranou péči 5 107 735

náklady na rozvojové projekty 778 923

Výnosy celkem 6 217 568

z toho krajské dotace z prostředků MPSV 3 415 000

krajské dotace 169 424

dotaceměst a obcí 733 000

nadace a nadační fondy 1 304 929

prostředky poskytnuté z EU 0

ostatní výnosy 595 215

Hospodářský výsledek 330 910

http://www.ranapece.cz/ostrava/2018-2/
http://www.ranapece.cz/ostrava/category/probehle_akce/
https://www.tyden.ranapece.cz/o-tydnu-rane-pece/ 


Společnost pro ranou péči, z. s.

*Kladnývýsledek hospodaření ostravského střediska souvisí s použitoumetodikou účtování.
V roce 2018 středisko pořídilo dvě nová vozidla, prostředky na jejich koupi jsou obsaženyve výnosech
roku 2018, zatímco náklady na pořízení budou postupně zaúčtoványv odpisech (nákladech)
následujících účetních období.

Společnost pro ranou péči vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění. Všechna pracoviště jsou účtována odděleně.
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2018 Brno České
Budějovice Olomouc Ostrava Praha SPRP Celkem %

Výnosy celkem 7 863 700 6 865 089 14 858 751 6 217 568 5 926 841 1 324 908 43 056 857 100

z toho Krajské dotace
z prostředků MPSV 4 449 550 4 549 000 9 764 630 3415000 3 056 500 0 25 234 680 54

Krajské
dotace 307 000 34 000 562 431 169 424 600 742 0 1 673 597 4

Dotaceměst
a obcí 1 258 675 281 000 813 200 733 000 224 000 0 3 309 875 8

Nadace
a nadační fondy 1 106 194 1 552 291 1 782 450 1 304 929 1 578 083 160 000 7 483 947 17

Prostředky
poskytnuté z EU 0 0 1 151 268 0 0 0 1 151 268 3

Prostředky
poskytnuté úřady
práce

0 0 274 838 0 150 000 0 424 838 1

Ostatní výnosy 742 281 448 798 509 934 595 215 317 516 1 164 908 3 778 652 9

Náklady celkem 7 863 700 6 873 938 14 858 751 5 886 658 5 926 841 1 324 908 42 734 796 100

z toho náklady na ranou
péči a SAS 6 540 314 6 873 938 13 786 467 5 107 735 4 602 978 0 36 911 432 86

náklady na rozvojové
projekty 1 323 386 0 1 072 284 778 923 1 323 863 1 324 908 5 823 364 14

Hospodářskývýsledek 0 -8 849 0 330 910* 0 0

Přehled hospodaření SPRP



Společnost pro ranou péči, z. s.

Struktura nákladů a výnosu ̊ SPRP – kumulovaná za všechna pracoviště a střediska (částkyv Kč):

Graf č . 4 – Výnosy celkem
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Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči již od roku 1990 poskytuje službyv domácím prostředí rodinám, které se
starají o dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením. Svou činností umožňujeme dětem
s postižením žít způsobem podobným životu ostatních dětí, to je v rodině, komunitě, vesnici, tím, že
přivezeme odborníky k rodinám dětí s postižením domů. Raná péče je ze zákona o sociálních službách
poskytována zdarma. Je financovaná částečně státem prostřednictvím krajů a obcí. Veřejné zdroje
však nemohou přinést podporu všude tam, kde je potřeba. Důležitým partnerem pro naši vizi jsou
individuální dárci. Všichni, komu je blízká myšlenka rané péče, že všechny děti mají vyrůstat doma.

I díky vaší podpoře budememít možnost pomáhat rodinám dětí s postižením! Děkujeme.

Veřejná sbírka

Od roku 2014 na základě Osvědčení Magistrátuměsta Prahy je realizována veřejná sbírka na
zachování a rozvoj stávajících služeb rané péče pro rodiny s dítětem s postižením ve věku 0-7 let
v regionu působnosti Společnosti pro ranou péči a jí zřizovaných pobočných spolků.

Číslo sbírkového účtu: 244 900 080/ 0300

Individuální dárcovství

Individuální dárci mohou přispět na účet Společnosti pro ranou péči, číslo účtu 126 905 243/0300,
na jednotlivá pracoviště prostřednictvím střediskových účtů a nebo prostřednictvím portálu
Darujme.cz, více na www.ranapece.cz/chci-podporit

Projekt dárcovských DMS DOMOVJEDOMA

Činnost Společnosti pro ranou péči mu ̊žete podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží 28,50
Kč. Mu ̊žete přispívat také pravidelně každýměsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK DOMOVJEDOMA na telefonní číslo 87 777 a každýměsíc vám bude automaticky odečtena
částka 30 Kč..

Děkujeme, že se díváte kolem sebe.

Společnost pro ranou péči. z. s.
červen 2019
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Finanční podpora

https://www.ranapece.cz/chci-podporit

