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Společnost pro ranou péči
Společnost pro ranou péči je nestátní nezisková
organizace, která patří k zakladatelům oboru
rané péče v České republice. Ranou péči
poskytujeme od roku 1990 rodinám s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením.
V některých regionech je služba raná péče
poskytována rodinám s dětmi s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením včetně
autismu. Dále ve vybraných regionech
poskytujeme odlehčovací a sociálně
aktivizačních služby.

Právní forma: Spolek
Účel: Prosazovat a hájit soustavu služeb
a programů 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.
Členové správní rady spolku:
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
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.“
Poslání organizace
Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo
s postižením poskytujeme podporu a pomoc,
aby svůj život zvládaly lépe.
Cíle organizace
● Dětem s postižením nebo s ohroženým
vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná
podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné
služby v domácím prostředí.
● Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo
s ohroženým vývojem mají včas informace,
podporu a odbornou pomoc.
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● Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve
výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením
nebo s ohroženým vývojem.
● Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo
s ohroženým vývojem 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 postižením mají právo vyrůstat v rodině,
a rodina proto potřebuje podporu společnosti.
Cíle organizace jsou naplňovány prostřednictvím
metodického centra, pracoviště Praha, Karlovy
Vary a center rané péče v Brně, Českých
Budějovicích, Olomouci a Ostravě. V roce 2019
poskytovala Společnost pro ranou péči službu
rané péče prostřednictvím svých pracovišť
v celkem 10 krajích České republiky a dále
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
v Olomouckém kraji.

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: Správní rada spolku
Role pracoviště v organizaci:
● řídí a koordinuje výkonnou a odbornou
činnost jednotlivých pracovišť a vytváří jim
metodické, odborné a informační zázemí;
● zajišťuje finanční prostředky na
celorepublikové aktivity;
● zabývá se vzdělávací a školicí činností
a podporuje další vzdělávání zaměstnanců
prostřednictvím kurzů, supervizí a školení;
● vydává publikace, zpracovává materiály
pro zaměstnance, rodiče i odborníky;
● je garantem kvality poskytovaných služeb,
shromažďuje a vydává připomínky k zákonům
a předpisům v oblasti 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
Kvalifikované posouzení a naplánování
konkrétní individuální pomoci včetně využití
všech dostupných zdrojů klade nároky na
profesi poradce rané péče. Metodici kvality
podpořili během roku kolegyně intervizemi
v rodinách, každý měsíc zajišťovali odbornou
poradu na pracovišti s odborníky zdravotnické,
sociální či pedagogické profese. Poradkyně se
dále profesně rozvíjely prostřednictvím
supervizí, odborných kazuistických seminářů
a porad, kurzů, sdílely dobré příklady praxe např.
na konferenci pracovníků v rané péči v ČR.
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Pracovníci Společnosti pro ranou péči se
zapojují do mezioborové spolupráce, účastní se
odborných konferencí, pořádají semináře na
pracovištích, konzultují s lékaři případy z praxe,
propojují odborníky kolem péče o dítě.
Z hodnocení uživatelů služby z minulých let
vyplynula potřeba dozvědět se o službě včas,
zároveň mít informace o tom, co mohou ve své
situaci, kdy se dozvídají, že jejich dítě má
zdravotní obtíže, dělat, kde hledat pomoc. Proto
se aktivity jednotlivých poboček zaměřují na
perinatologická centra. Rodiče s dětmi
s obtížným životním startem mají tak odbornou
pomoc včas a raná péče plní především
charakter preventivní péče, kdy se rodiče
rychleji a lépe orientují, umí podpořit vývoj
svého dítěte a nemusejí být později závislí na
využívání dalších speciálních služeb.
V roce 2019 jsme opět zaznamenali nárůst
počtu zájemců o službu (207 uživatelů
s podepsanou smlouvou v roce 2019, 187
nových uživatelů v roce 2017), což se projevilo
na výši kapacity jednotlivých pracovišť.
V pobočkách v Českých Budějovicích, Olomouci
a Ostravě byl zaveden pořadník čekatelů na
službu a přĳata opatření pro zabezpečení potřeb
zájemců o službu. Podobnou situaci zažívají i jiní
poskytovatelé služby raná péče v České
republice. Nárůst počtu zájemců se dá i nadále
předpokládat. Z analýzy z roku 2015 vyplývá, že
službu využívá jen třetina rodin s touto
potřebou. Větší informovaností zejména
zdravotníků se služba stává rodinám více
dostupná a žádají o ni, kapacita Společnosti pro
ranou péči se pro uživatele také díky spolupráci
s krajskými úřady pozvolna navyšuje.
V roce 2019 jsme rovněž iniciovali společná
setkávání poskytovatelů rané péče a intenzivně se
do nich zapojovali, jak na úrovni regionů, tak
celostátně. Odborná setkávání se odehrávala
v rovině manažerské a metodické, pak také
v rovině poradenské formou kazuistických
seminářů. Z těchto schůzek vznikaly výstupy, které
jsou podkladem jednání na krajských úřadech
k formování strategických plánů kraje. Společnost
pro ranou péči zpracovala na žádost MPSV analýzu
aktuální situace rané péče v ČR a připomínkovala
novelu zákona o sociálních službách.
Významnou zpětnou vazbou pro kvalitní
poskytování služeb Společnosti pro ranou péči
je výsledek inspekce kvality, která proběhla na
pracovištích v Českých Budějovicích a Olomouci
bez ztráty bodu.
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Hodnocení spokojenosti uživatelů rané péče ve
Společnosti pro ranou péči
Zpětnou vazbou od rodin získáváme důležité
informace pro ověření kvality služby. Máme
vypracovaný systém hodnocení v průběhu i na
konci poskytování služby. Za rok 2019 máme
evidováno 207 hodnocení. Další zpětná vazba se
získává na každé konzultaci k jejímu samotnému
průběhu, stejně tak i na akcích pro rodiny.
Rodiče vyjadřují velkou oporu v poradkyni rané
péče – často pro ně znamená psychickou pomoc
a možnost zklidnění, orientace. Rodiče také
kvitují komplexní přístup služby, posun ve svých
rodičovských rolích, přísun informací, kontakt
na odborníky. Za velice přínosnou rodiče
považují terénnost služby, podporu vývoje
dítěte v domácím prostředí, práci s pomůckami
s instruktáží a možností jejich zapůjčení. Také
prostor pro kontakt s ostatními rodinami ať již
na vícedenních akcích, nebo na odpoledních
setkáváních, či jen předání kontaktu a možnost
sdílení je ceněnou součástí služby.
Ptáme se také na to, co by rodiče v situaci, kdy
pečují o dítě s postižením potřebovali. Jsou to
zejména odlehčovací služby, mít čas i pro sebe.
V začátku pak dostatek informací a předání
kontaktu na službu raná péče.
Citace některých hodnocení:
„Jsem si jistější při práci s M. a v péči o něj. Byla
jsme překvapená, kolik jsem toho zvládla, když
jsme teď hodnotili ten plán.”
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„Bylo to uklidnění a reálné nastínění situace,
možností, limitu atd. ze strany poradce na
začátku spolupráce. A nejvíc tedy posdílení
konkrétních zkušeností od poradce, že např.
v péči má i další děti s vrozeným nystagmem.
A také, že zraková stimulace probíhala doma,
to bylo úplně supr.”
„Sama jsem lékařka, ale díky SPRP jsem si ještě
více než dosud uvědomila, jak ve spoustě věcí
je sociální kontakt, psychická podpora, podpora
v domácím prostředí milionkrát lepší
a efektivnější než jednorázová návštěva
ambulance, lékaře, který obzvlášť pro naši dg.
neměl v nabídce žádnou léčebnou metodu.”
„Pomoc při tom, co a jak dělat s L. Komunikovat
s ním, hrát si, zvládat jeho nevůle, pláč. Vždy
vymyslely něco, co pomohlo zahnat stavy
neklidu – přišly s novými hrami, úžasné byly
pobyty, které pro L. znamenaly neuvěřitelně
velký posun ve vývoji.”
„Když se to stane, má být někdo, kdo se rodiny
ujme a dá veškeré informace o možnostech
a podpoře. Prvotně to má říct doktor – info,
leták, kontakt. Nemusela bych sama hledat
a tápat, když jsem volala RP, tak jsem nevěděla,
kam volám.”
„Nemusela jsem přemýšlet o pomůckách
a činnostech a vrážet peníze do hraček. Půjčila
jsem si a pak vyměnila. E. měla i oblíbené hračky,
uklidnily ji třeba před spaním.”
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Program stimulace zraku v SPRP
Metodik stimulace zraku:
Mgr. Kateřina Doskočilová
U malého dítěte hraje zrak nejdůležitější roli mezi smysly. Zprostředkovává nám obrovské množství
informací a díky zraku poznáváme svět, máme chuť se pohybovat, komunikujeme. Zrak a schopnost
vidění je hybatelem celkového rozvoje dítěte. Pokud má dítě zrak nedostatečný z jakéhokoli důvodu,
je třeba ho podpořit. Naším cílem je co nejvíce minimalizovat nedostatky ve zrakovém vnímání, anebo
dítěti zprostředkovat upravené zrakové podněty, či alespoň zachovat zbytky zraku. Jednotlivé
pobočky Společnosti pro ranou péči (Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava a Praha) realizují pro
své klienty program stimulace zraku. Metody stimulace zraku aplikují instruktorky stimulace zraku
a poradkyně rané péče do cílených aktivit s dětmi a jejich rodiči. Program stimulace zraku patří mezi
specializovanou a osvědčenou podporu rodin dětí se zrakovým postižením. V roce 2019 bylo do
programu stimulace zraku zařazeno 549 dětí.
V tomto roce část odborného týmu instruktorek stimulace zraku Společnosti pro ranou péči využila
nabídky vzdělávání. Jednalo se o semináře zahraničních lektorek. Kurz prof. Christine Roman Lantzy
ze školy pro nevidomé Perkins v USA, expertky na práci s dětmi s centrální/kortikální poruchou zraku,
byl věnován právě této problematice. S americkou lektorkou Michelle Turner, zabývající se podporou
pohybu dětí s postižením, jsme absolvovaly kurz Cognitive Vision. Jelikož stimulace zraku u dětí
raného věku je značně specializovaná oblast podpory dítěte, není snadné se dále v tomto oboru
vzdělávat. Obě tyto možnosti dalšího vzdělávání proto velice oceňujeme, načerpaly jsme nové
informace, podněty ke své práci a učily jsme se nové metody ve zrakové terapii.
Graf č. 1 – Rozložení klientů vRozložení
SPRP v roceklientů
2019 v SPRP v roce 2019

Děti se zrakovým
postižením 39 %
221

Děti se zrakovým
a kombinovaným
postižením 53 %

306
43

Děti bez základní
diagnózy 8 %

Graf ukazuje poměrné rozložení klientů se zrakovým postižením ve Společnosti pro ranou péči.
Celkové číslo činilo 570 dětí s postižením zraku. Největší část zaujímají děti s kombinovaným
postižením, tj. se zrakovým postižením a přidruženými onemocněními, následují děti s izolovanou
zrakovou vadou a nejmenší část představují děti, které mají nedostatky a obtíže ve zrakovém vnímání,
ale nemají (ještě) stanovenu konkrétní zrakovou diagnózu.
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Graf č. 2 – Primární zrakové diagnózy klientů SPRP v roce 2019
Následující graf popisuje nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení
Primární
zrakové
diagnózy
klientů
SPRP
roce
2019
zrakových diagnóz u dětí
s izolovanou
zrakovou
vadou
(221 dětí)
auv
dětí
s kombinovaným
postižením
(306 dětí). Děti bez diagnózy (43) z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny.
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Individuální plánování
Metodik individuálního plánování:
Bc. Lenka Koubková
Individuální plánování je nedílnou součástí
všech sociálních služeb a svou oporu nachází
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
a také ve Standardech kvality sociálních služeb.
Individuální plánování je proces, který započíná
již při prvním kontaktu se zájemcem o službu
rané péče a končí okamžikem ukončení služby.
Všechny poradkyně rané péče jsou v této oblasti
zaškoleny a postupují dle platné Metodiky
individuálního plánování v SPRP.

sourozenců. Je důležité zmínit, že služba je
určena celé rodině, tj. při plánování
nezapomínáme ani na potřeby sourozenců dětí
s postižením. Pro rodiče, kteří nemají přímou
zkušenost s ranou péči, je mnohdy obtížné
představit si, co vše by jim služba mohla 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.
Ve chvíli, kdy je „dobře postaráno o jejich dítě“
ve smyslu zajištění speciálně pedagogických
metod, rehabilitace, pomůcek, popř. dávek,
začínají rodiče vnímat ranou péči šířeji – jako
podporu pro celou rodinu a zpravidla si o tuto
podporu umí i říct. Poradci rané péče poskytují
podporu a provázení rodinám od zahájení
poskytování služby, nicméně její pojmenování
rodičem je možné až poté, co získají k poradci
důvěru a vyzkouší si ranou péči „na vlastní kůži“.
Dlouhodobý charakter služby dává rané péči
obrovský prostor ro podporu rodiny jako celku.
V roce 2019 jsme takovýchto individuálních
plánů sestavili více než 770!

Aktivity realizované v rámci
Společnosti pro ranou péči
Kurz pro rodiny

V dubnu 2019 zorganizoval odborný tým složený
z poradkyň všech poboček Společnosti pro ranou
péči celorepublikový kurz pro rodiny s dětmi
se zrakovým, mentálním či kombinovaným
postižením a s dětmi s poruchami autistického
spektra.
Kurzu se zúčastnilo 14 rodin, tj. celkem 22
dospělých, 14 dětí s postižením a 10 sourozenců.
Účastníci kurzu ocenili zejména vzájemné
předávání zkušeností, společné zážitky a učení
se od sebe navzájem. Více na webu:
Individuální plán lze popsat jako něco, co je pro
rodinu ušito na míru a zohledňuje jejich aktuální
potřeby. Zpravidla je zakázkou rodiny podpora
vývoje dítěte, cílená zraková stimulace, nácvik
prostorové orientace, rozvoj komunikace
a komunikačních dovedností či sociální
poradenství k dávkám a speciálním pomůckám.
Jednotlivé plány podpory jsou časově
ohraničeny a zároveň umí pružně reagovat na
potřeby konkrétních uživatelů – dětí, rodičů,
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www.ranapece.cz/2019/05/15/dozvuky-zkurzu-pro-rodiny-ve-svratce/
Týden rané péče
V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhl již
dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané
péče. I v letošním roce byli do kampaně zapojeni
poskytovatelé sociální služby rané péče z celé

Společnost pro ranou péči, z. s.

České republiky. Slogan „Každé dítě je úžasné“
zdůrazňoval individualitu každého dítěte, jeho
jedinečnost. Dítě je součástí rodiny v mnoha
rolích, jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo
bratr. Sourozenci jsou nedílnou součástí
podpory rané péče a část témat Týdne rané
péče tedy patřila také jim. Více na webu:
https://tyden2019.ranapece.cz/
Veřejná sbírka
I v roce 2019 realizovala Společnost pro ranou
péči veřejnou sbírku na podporu rané péče.
Součástí sbírky je i každoroční Mikulášská sbírka,
která proběhla již tradičně v prosincovém čase.
Lidé mohli přispívat na službu rané péče do
sbírkových pokladniček jak dobrovolníkům
v ulicích českých měst, tak ve firmách
a organizacích.
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo
sestaveno k 1. 3. 2020, čistý výtěžek sbírky byl
v tomto období 903 178 Kč. V roce 2019 bylo
využito 480 043 Kč. Celková částka k dalšímu
použití (včetně let minulých) je 1 371 281 Kč a je
určena na zajištění služby rané péče pro rodiny
vychovávající dítě s postižením a na nákup
pomůcek pro tyto rodiny.
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6. mezinárodní konference pracovníků v rané
péči v ČR
Ve dnech 11.–13. září 2019 se přes 120 pracovníků
ze 30 organizací rané péče z celé republiky sjelo
do Olomouce, aby se setkali již na 6. ročníku
Mezinárodní konference pracovníků v rané péči.
Setkání neslo téma „Trendy v rané péči“. Během
tří dnů se hosté měli možnost účastnit
přednášek, coffee breaků a workshopů
zaměřených na moderní přístupy, metody
a novinky v oboru rané péče. Představili se nejen
tuzemští přednášející, ale i zahraniční hosté. Za
nejpřínosnější účastníci považovali sdílení
a setkání se s kolegy na odborné úrovni. Pro
nováčky znamenala největší přínos možnost
navázání nových kontaktů. Nejúspěšnějším
příspěvkem byl vstup MUDr. Mahuleny
Exnerové, PhDr. Jitky Barlové, Ph.D., a Mgr.
Jolany Kopejskové na téma „Spolupráce rané
a zdravotní péče v praxi“, dále téma „Setkání
okolo dítěte“ (Mgr. Jakub Majetný a Bc. Petra
Hálková, DiS.) a téma „MBS Feldenkraisova
metoda“ (Bc. Iveta Varmusová). Největší oblibě
se těšil formát coffee breaků a workshopů,
přičemž by účastníci uvítali větší počet těchto
příspěvků, kterých by se mohli účastnit.
Z pohledu úrovně organizace účastníci pozitivně
hodnotili zvolené prostory BEA campusu,
společenský večer, formu kombinace přednášek,
workshopů a diskusních coffee breaků. Akci
významně finančně podpořil Nadační fond
Avast a Olomoucký kraj.

Výroční zpráva 2019

Společnost pro ranou péči, z. s.

Služby poskytované prostřednictvím
pracovišť Společnosti pro ranou péči
Přehled o klientech a službách
Společnost pro ranou péči v roce 2019 prostřednictvím svých pracovišť rané péče podpořila celkem
771 klientských rodin a 41 rodin bylo podpořeno sociálně aktivizační službou.

Působnost SPRP na území ČR

Hl. město Praha

Karlovarský kraj

Praha
Pardubický kraj

Moravskoslezský
kraj

Středočeský kraj
Olomoucký
kraj

Ostrava

Olomouc
KrajVysočina
Zlínský
kraj

Brno
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
České
Budějovice

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

Kapacita pracovišť v jednotlivých krajích:
Hl. město Praha

32

Jihomoravský kraj

120

Středočeský kraj

25

Zlínský kraj

41

Karlovarský kraj

50

Olomoucký kraj

160

Jihočeský kraj

90

Pardubický kraj

9

Kraj Vysočina

41

Moravskoslezský kraj

10

80
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Pracoviště

Olomouc
Regionální
centrum pro
České
podporu
Brno Budějovice a provázení
rodin
dětí se zrakovým
a kombinovaným
postižením

Olomouc
Regionální centrum
pro podporu
a provázení rodin
dětí s tělesným,
Ostrava Praha Celkem
mentálním
a kombinovaným
postižením

163

127

102

137

105

137

771

z toho dětí s kombinovaným
postižením

76

50

67

51

65

64

373

z toho dětí s duálním postižením

11

0

0

0

8

3

22

z toho dětí v ústavním zařízení

0

0

0

0

1

2

3

158

126

97

0

105

73

559

z toho dětí z rozšířené cílové
skupiny: děti s tělesným
a mentálním postižením

0

0

0

86

0

64

150

Počet klientů, u kterých byla péče
zahájena

44

35

24

41

26

37

207

Počet klientů, u kterých byla péče
ukončena

24

29

21

43

29

47

193

Počet vstupních jednání se zájemci
o službu

44

41

32

43

32

42

234

44

35

24

41

25

37

206

843

722

527

765

502

537

3896

823

611

524

729

433

495

3615

z toho počet ambulantních
konzultací

0

81

0

0

49

8

138

z toho počet konzultací
s odborníkem

3

27

2

22

9

6

69

z toho počet konzultací v zařízení

17

3

1

14

11

14

60

549

468

458

1468

804

536

4313

47

113

37

43

37

41

318

Počet klientských rodin

z toho dětí zařazených do
programu stimulace zraku

z toho přĳatých
Počet konzultací s rodinou
z toho počet terénních konzultací

Počet písemných
a telefonických konzultací
Počet funkčních vyšetření zraku
a vyhodnocení psychomotorického
vývoje
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Převážná většina služeb byla poskytována
v terénu (v domácnostech rodin), doplňkové
byly služby ambulantní.

instruktáže, pořádání setkání a kurzů pro rodiny,
podpůrné programy pro matky,
caremanagement;

K základním činnostem rané péče se standardně
řadí:

● pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
prosazování práv rodičů dětí s postižením
a prosazování terénní služby jako práva na
služby v 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.

● 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,

SAS (sociálně aktivizační služby 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 2019
z toho dětí

41
108

z toho dětí s mentálním postižením

3

z toho dětí s kombinovaným postižením

0

z toho děti s opožděným psychomotorickým vývojem

22

Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2019

32

Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2019

16

Počet vstupních jednání se zájemci o službu

32

z toho přĳatých
Počet konzultací s rodinou

12

27
763

z toho počet terénních konzultací

555

z toho počet konzultací s dalším odborníkem

152

z toho počet ambulantních konzultací

9

z toho počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné
instituce
z toho počet funkčních vyšetření zraku a vyhodnocení
psychomotorického vývoje

47
0
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Služby rané péče poskytované na území
hl. m. Prahy, Středočeského kraje
a Karlovarského kraje

Společnost pro ranou péči, z. s.

Komu jsou naše služby určeny:

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

● 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

Ředitelka pobočky a statutární orgán:
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

● rodinám s dětmi s ohroženým vývojem
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
od narození do 7 let

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,
Ing. Eva Marinovová, Kristýna Velecká

Kde naše služby poskytujeme:
● Hl. město Praha
● Středočeský kraj
● Karlovarský kraj
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Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pracoviště Praha
Společnost pro ranou péči, pracoviště Praha – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

7 175 255
náklady na ranou péči

5 264 265

náklady na rozvojové projekty

1 910 990

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

7 175 255
krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace

669 300

dotace měst a obcí

109 000

nadace a nadační fondy
prostředky poskytnuté úřadem práce
ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
více na: www.ranapece.cz/praha/2019-2/

Přehled realizovaných aktivit
více na: www.ranapece.cz/praha/category/probehle_akce/
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3 604 600

2 534 908
67 200
190 247
0

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
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Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
(do srpna Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno)

Uzbecká 32, 625 00 Brno (do července Nerudova 7)
IČO: 75094924
Tel.: 541 236 743, mob.: 777 234 134
E-mail: brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno/

Detašované pracoviště
pro Kraj Vysočina
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ředitelka pobočky a statutární orgán:
Mgr. Karla Němcová
Složení týmu pracoviště:
Mgr. Karla Němcová, Mgr. Silvie Slámová,
Mgr. Lucie Lyerová, Mgr. Kristýna Holubová,
Mgr. Petra Kuželová, Mgr. Eva Hrachovinová,
Marie Kejíková, Mgr. Lucie Špuláková,
Mgr. Kristýna Škaroupková, Mgr. Tereza Navrátilová,
Mgr. Irena Jelínková
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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 ohroženým vývojem v oblasti zrakového
vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu ve věku od narození do 7 let
Kde naše služby poskytujeme:
● Jihomoravský kraj
● Kraj Vysočina (okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Telč, Humpolec)
● Zlínský kraj (okresy: Zlín, Uherské Hradiště,
Uherský Brod, Luhačovice, Valašské Klobouky)

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
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Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

8 407 182
náklady na ranou péči
náklady na rozvojové projekty

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

1 816 531
8 454 319

krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace

4 436 821
361 700

dotace měst a obcí

1 410 605

nadace a nadační fondy

1 142 726

prostředky poskytnuté z EU
ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
více na: www.ranapece.cz/brno/2019-2

Přehled realizovaných aktivit
více na: www.ranapece.cz/brno/category/probehle_akce/
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6 590 651

0
1 102 467
47 137

Společnost pro ranou péči,
pobočka České Budějovice
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Společnost pro ranou péči, pobočka
České Budějovice
(do srpna Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice)

Čechova 1, 370 01 České Budějovice
IČO: 75094975
Tel.: 385 520 088, mob.: 777 234 032
E-mail: budejovice@ranapece.cz
www.ranapece.cz/cb/
Ředitelka pobočky 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, Ph.D.,
Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Hana Janurová,
Mgr. Andrea Matějková, Bc. Jana Knittlová,
Ing. Helena Kolmanová, Zdenka Kohoutová
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Komu jsou naše služby určeny:
● rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením od narození
do 7 let
● rodinám s dětmi s ohroženým vývojem
v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu od narození do 7 let
Kde naše služby poskytujeme:
● Jihočeský kraj
● Kraj Vysočina
(okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod)

Společnost pro ranou péči,
pobočka České Budějovice
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Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

7 727 119
náklady na ranou péči
náklady na rozvojové projekty

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

0
8 453 070

krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace
dotace měst a obcí
nadace a nadační fondy
prostředky poskytnuté z EU
ostatní výnosy

Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
více na: www.ranapece.cz/cb/2019-2/
Přehled realizovaných aktivit
více na: www.ranapece.cz/cb/category/probehle_akce/
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7 727 119

4 803 000
45 000
395 500
2 035 974
0
1 173 596
725 951
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

Společnost pro ranou péči,
pobočka Olomouc
(do srpna Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc)

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením

Střední Novosadská 356/59, 779 00 Olomouc
IČO: 75095009
Mob.: 775 583 359
E-mail: olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc

Detašované pracoviště
pro Zlínský kraj

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

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc (do
srpna Středisko rané péče SPRP, pobočka
Olomouc) Centrum pro podporu a provázení rodin
dětí se zrakovým postižením – pracoviště Zlín

Komu jsou naše služby určeny:

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

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

Ředitelka pobočky a statutární orgán:
Mgr. Pavla Matyášová
Vedoucí pobočky:
Mgr. Karla Němcová
Zastupující vedoucí pobočky:
Mgr. Marie Kaletová
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● rodinám s dětmi se zrakovým postižením
ve věku od 0 do 7 let

● rodinám s předčasně narozenými dětmi
s nezralostí v oblasti zrakového vnímání
● rodinám s dětmi s ohroženým vývojem
v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu ve věku
od 0 do 7 let

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc
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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

Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc
– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

7 770 597
náklady na ranou péči

6 468 315

náklady na rozvojové projekty

1 302 282

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

7 867 606
krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace

696 400

dotace měst a obcí

526 970

nadace a nadační fondy
prostředky poskytnuté z EU
ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
více na: www.ranapece.cz/olomouc1/2019-2/
Přehled realizovaných aktivit
více na: www.ranapece.cz/olomouc1/category/udalosti/
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4 513 730

1 573 632
0
556 874
97 009
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

Společnost pro ranou péči,
pobočka Olomouc
(do srpna Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc)

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
IČO: 75095009
Mob.: 774 734 035
E-mail: olomouc2@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc2
Ředitelka pobočky a statutární orgán:
Mgr. Pavla Matyášová
Společnost 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
v Olomouci.

Raná péče
Složení týmu rané péče:
Mgr. Pavla Matyášová, Mgr. Lenka Šmerdová,
Mgr. Jarmila Juříčková, Bc. Lenka Koubková,
Bc. Veronika Němečková, Ing. Hana Burgetová,
Bc. Kateřina Fialová, Mgr. Simona Kmentová,
Bc. Kristýna Hápová, Mgr. Alexandra Nováková,
Mgr. Zuzana Haiclová, Bc. Lucie Vymětalová,
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Bc. Tereza Šedová, Jitka Vysloužilová, Pavla
Kočišová, Petra Kelarová, DIS., Jadwiga Mikolov
Komu jsou naše služby určeny:
● rodinám s dětmi s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením včetně dětí
s PAS a ohroženým vývojem od narození
do 7 let věku
Kde naše služby poskytujeme:
● Olomoucký kraj
Společnost již osmým rokem poskytovala
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. Díky Grantovému programu Nadace
rozvoje občanské společnosti, financovanému
z prostředků The VELUX Foundations, Včasná
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

pomoc dětem v projektu Spolu Jedeme dál
a projektu Dobrý start, dále díky Nadaci J & T,
Nadaci ČEZ, Nadaci Jistota KB, Nadačnímu
fondu Avast a za podpory Olomouckého kraje
a města 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 o službu,
který stále roste). 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 té míře, jakou rodina
požadovala. V roce 2019 jsme měli v péči 137
rodin, přĳatých bylo 41 rodin a službu jsme
ukončili u 43 rodin.
Spolupracovali jsme s právníkem Mgr. Pavlem
Uhlem, psychoterapeutem Mgr. Zdeňkem Vilímkem,
Mgr. Martou Kocvrlichovou, PhDr. Antonínem
Indrákem a dále s pediatry MUDr. Janem Hálkem
a MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D., a Mgr. Annou
Kejíkovou zajišťující podporu v orofaciální oblasti.
K dalším aktivitám společnosti v roce 2019 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, byl
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
2019.

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,
Pavla Kočišová, Mgr. Markéta Špundová, Bc.
Karla Špičáková, Jadwiga Mikolov
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Komu jsou naše služby určeny:
● zletilým osobám, které pečují o dítě
v podmínkách nepříznivého rodinného
a sociálního prostředí. Pečující osoba může
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). Službu SAS
v roce 2019 využilo celkem 41 rodin. S různými
životními situacemi jsme pomáhali rodinám
s celkovým počtem 108 dětí. Nejvíce dětí bylo
ve věku od 1 do 6 let. Naše klientela byla v roce
2019 velmi různorodá. 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. 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
odborníků ke spolupráci. Klientským rodinám,
které se ocitnou v nepříznivé finanční situaci,
můžeme pomoci díky projektu Potravinová
banka, který je financován z prostředků Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám
prostřednictvím Operačního programu
potravinové a materiální pomoci a státního
rozpočtu České republiky.

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc
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Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc – Regionální centrum pro
podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

9 429 736
náklady na ranou péči

8 286 527

náklady na rozvojové projekty

1 143 209

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

9 447 156
krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace
dotace ÚP Olomouc
dotace měst a obcí
nadace a nadační fondy
prostředky poskytnuté z EU
ostatní výnosy

Hospodářský výsledek

5 861 900
1 277 035
0
519 850
1 233 504
0
554 867
17 420

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Náklady celkem (v Kč)
z toho

1 729 855
náklady na SAS
náklady na rozvojové projekty

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

0
1 729 855

krajské dotace z prostředků MPSV

1 243 700

krajské dotace

296 300

dotace měst a obcí

128 000

prostředky poskytnuté z EU

ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
– raná péče více na: www.ranapece.cz/olomouc2/2019-2/
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi více na:
www.ranapece.cz/olomouc3/2019-2/
Přehled realizovaných aktivit
www.ranapece.cz/olomouc2/category/probehle_akce/
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1 729 855

0
61 855
0
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Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava

Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava
IČO: 75095017
Mob.: 774 567 236
E-mail: ostrava@ranapece.cz
www.ranapece.cz/ostrava
Ředitelka pobočky 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 oblastizrakového 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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Přehled nákladů a výnosů Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava – raná péče
Náklady celkem (v Kč)
z toho

6 727 622
náklady na ranou péči
náklady na rozvojové projekty

Výnosy celkem (v Kč)
z toho

824 722
7 227 957

krajské dotace z prostředků MPSV
krajské dotace

4 155 000
278 300

dotace měst a obcí

1 049 417

nadace a nadační fondy

1 083 875

prostředky poskytnuté z EU
ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Podporují nás
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2019,
více na www.ranapece.cz/ostrava/2019-2/

Přehled realizovaných aktivit
více na www.ranapece.cz/ostrava/category/probehle_akce/
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5 902 900

0
661 365
500 335
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Přehled hospodaření SPRP
Struktura nákladů a výnosů SPRP – kumulovaná za všechna pracoviště a pobočky (částky v Kč):
2019

České
Budějovice

Brno

Olomouc

Ostrava

Praha

SPRP

Výnosy celkem

8 454 319

8 453 070

19 044 617

7 227 957

dotace
z toho krajské
z prostředků MPSV

4 436 821

4 803 000

11 619 330

4 155 000 3 604 600

361 700

45 000

2 269 735

278 300

dotace měst
a obcí

1 410 605

395 500

1 174 820

nadace
a nadační fondy

1 142 726

2 035 974

prostředky
poskytnuté z EU

0

prostředky
poskytnuté úřady
práce

Celkem

%

7 175 255 1 414 587 51 769 805 100
0

28 618 751 55

669 300

0

3 624 035

7

1 049 417

109 000

0

4 139 342

8

2 807 136

1 083 875

2 534 908

361 332

9 965 951
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 200

0

67 200

0

1 102 467

1 173 596

1 173 596

661 365

190 247 1 053 255

5 354 526

10

Náklady celkem

8 407 182

7 727 119

18 930 188

6 727 622

na ranou
z toho náklady
péči a SAS

6 590 651

7 727 119

16 484 697

5 902 900

1 816 531

0

2 445 491

824 722

47 137

725 951

114 429

500 335

krajské
dotace

ostatní výnosy

náklady na rozvojové
projekty
Hospodářský výsledek

7 175 255 1 414 587 50 381 953 100
5 264 265

0 41 969 632 83

1 910 990 1 414 587
0

0

8 412 321
1 387 852

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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Struktura nákladů a výnosů SPRP – kumulovaná za všechna pracoviště a pobočky (částky v Kč):
Graf č . 3 – Výnosy celkem
Výnosy celkem

Státní správa – veřejné zdroje

36 449 328

Nadace, sponzoři, sbírky

15 320 477

0
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Finanční podpora
Již od roku 1990 poskytuje Společnost pro ranou péči služby v 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 budeme mít možnost pomáhat rodinám dětí s postižením! Děkujeme.
Veřejná sbírka
Od roku 2014 na základě Osvědčení Magistrátu města 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 účtů poboček nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz

Děkujeme, že se díváte kolem sebe.
Společnost pro ranou péči. z. s.
červen 2020
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