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ObsahVážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Společnosti pro ranou péči 
s přehledem činnosti organizace a jejích regionálních pracovišť 
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Společnost pro ranou péči je nestátní nezisková organizace, která patří 
k zakladatelům oboru rané péče v České republice. Již 30 let poskytujeme 
ranou péči rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, 
v některých regionech také rodinám s dětmi s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením včetně autismu. Dále ve vybraných regionech 
poskytujeme odlehčovací a sociálně aktivizačních služby.

Společnost 
pro ranou péči

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 integrace, 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.

 ● 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 2020 poskytovala 
Společnost pro ranou péči službu rané péče 
prostřednictvím svých pracovišť v celkem 10 krajích 
České republiky, sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi v Olomouckém kraji a odlehčovací 
službu v Karlovarském kraji.
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ADRESA

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.

METODIK KVALITY SLUŽBY

Mgr. Martina Papoušková

V poskytování služby, tak aby vedla rodiny 
k lepšímu zvládnutí jejich situace, se opíráme 
o metodické materiály.  Jednotlivým oblastem 
procesu služby, sledování kvality, péči o pracovníky 
v jejich odborném růstu se metodičky věnovaly na 
pravidelných poradách a společně s ředitelkami 
poboček implementovaly podněty a změny do 
praxe. Díky zavedenému systému organizace 
služby jsme byli schopni službu poskytovat i v době 
pandemie covid-19. Bylo třeba jednat akčně 
a kreativně, více než kdy jindy mnohými způsoby 
reagovat na potřeby rodin. Rok 2020 byl rozhodně 

výzvou v oblasti používání technologií, online 
forma byla mnohdy jediná možná pro realizaci 
aktivit. Ale díky technickým možnostem a nově 
naučeným dovednostem proběhly plánované 
odborné porady napříč celou Společností pro 
ranou péči, realizovalo se vzdělávání poradkyň, 
také setkání v rámci mezioborové spolupráce.  

Poradkyně reagovaly na potřeby rodin, často 
byly ještě v intenzivnějším kontaktu s rodinami 
a podporovaly je ve zvládnutí náročného období 
poradenstvím, psychickou podporou a někdy 
také materiální pomocí – roušky, potraviny 
z Potravinové banky, zajištění podpory nadací 
a podobně. Služba nebyla v době pandemie 

přerušena, vše se dařilo zvládnout díky komunikaci, 
sdílení a spolupráci pracovníků Společnosti pro 
ranou péči na různých pozicích. Zároveň jsme 
si ověřili, jak je osobní kontakt a konzultace 
v prostředí rodiny důležitým parametrem služby 
a pro její kvalitu je nejpodstatnější. 

Dle strategického plánu Společnosti pro ranou 
péči se podařilo nastavit hodnoty organizace, šlo 
o spolupráci všech zaměstnanců.  Publikovali jsme 
články v odborných časopisech Sociální práce 
a Sociální služby a dále nastavujeme systém pro 
propagaci naší odbornosti. 

Za rok 2020 patří velký dík a ocenění všem 
pracovníkům, kteří se podíleli na zvládnutí 
těžkého období. Díky jejich nasazení, osobnímu 
a profesionálnímu přístupu byla služba zajištěna 
v potřebné kvalitě. Hodně jsme se toho naučili 
a dále posunuli, máme odvahu čelit různým výzvám. 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ RANÉ 
PÉČE VE SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI 

 Ve Společnosti pro ranou péči máme vypracovaný 
systém pro získávání zpětné vazby od uživatelů 
služby. Využíváme standardizované dotazníky 
pro průběžné i závěrečné hodnocení a odpovědi 
získáváme formou osobní, telefonickou a online. 
Ptáme se na parametry služby, její přínos, 
užitečnost do budoucna, spokojenost. Je zde 
samozřejmě i prostor pro vyjádření nespokojenosti, 
stížnosti či připomínky. Je dovedností každé 
poradkyně vést rodiče ke zpětné vazbě již během 
konzultací v rodině, rodiče reflektují proces služby 
a mají schopnost jej spoluřídit, model partnerství 
a sebeřízení pak rodiče cíleně uplatňují jinde ve 
svém životě. Rodiče jsou mimo jiné o základních 
činnostech služby, právech a povinnostech 
a možnosti podat stížnost či podněty informováni 
již na začátku při jednání se zájemcem o službu. Za 
rok 2020 nebyla podána stížnost uživatelem služby. 
Všichni rodiče považovali opatření na ochranu 
soukromí a informací o rodině za dostatečnou, 
rodiče si byli vědomi ochrany svých osobních 
údajů, zmiňovali, že vždy o všem věděli a stvrzovali 
podpisem.

V odpovědích rodiče nejvíce oceňovali službu 
v domácím prostředí, osobnost poradkyně – lidský 
přístup, odbornost, psychickou podporu, uklidnění, 
důležitost pomoci na začátku, informace, instruktáž 
a zapůjčení pomůcek. Zvládnutí podpory rozvoje 

dovedností dítěte a znalost a umění rodiče s ním 
zacházet má dále přesah i do sociálního prostředí 
celé rodiny. Vysoce hodnoceno bylo setkávání 
rodin.

CITACE NĚKTERÝCH HODNOCENÍ

„Cením si psychické podpory, vědomí, že zrakové 
postižení syna není nic, co by trvale znehodnotilo 
život celé rodiny, že existují postupy, kterými 
můžeme dopady nemoci minimalizovat a naše dítě 
může vést úplně normální život.“

„Uklidnilo mě po psychické stránce vysvětlení, jak 
s očičkem trénovat, rady s hračkami, jak si hrát. 
Vysvětlení, jak oko funguje. Zpočátku i pomoc 
s nasazováním kontaktní čočky. Při zjištění vady 
v Motole jsem se sesypala.“

„Nečekala jsem tak vstřícné chování pracovnice, 
takový přístup. Také jste byli jediní, kdo byl schopen 
říct, jak na tom Eda je.“

„Osobní lidský přístup, empatičnost, vstřícná 
pomoc. Nejvíc si cením nejen lidského a chápavého 
přístupu, ale terénnosti služby. František měl cca 
4 měsíce domácí oxygenoterapii, tudíž jsme velmi 
uvítali, že nemusíme jezdit do střediska.“

„Dostala jsem cenné informace, změnila jsem 
názor – třeba že s malým miminkem už lze pracovat 
a stimulovat jej.“

„Ano, jednoznačně bych doporučila ranou péči 
i ostatním. Už jen pro ten první strach, který rodič 
má, když mu řeknou, že je něco jinak. Pro ten první 
telefonát, který mě uklidnil, ten hlas – příjemný, 
milý a zároveň profesionální. Brala jsem vás jako 
odborníka a tím jste i celou dobu byli.“

„Účastnili jsme se spousty akcí, i pobytových – na 
ty vzpomínáme nejraději. Často jsme byli jako 
náhradníci a dostalo se na nás, a to bylo skvělé. 
Obrečela jsem, že jste nedělali letošní pobyt a že 
jsme si tuto akci nemohli užít. Moc bych přála všem 
rodičům, aby se na tyto vaše pobyty dostali, byli 
vybráni a mohli jet. Protože to byl pro nás největší 
zážitek. Dodnes máme obrázky z pobytu, fotky... vše 
vystavené a vzpomínáme, jak jsme si to užili. Setkali 
jsme se tam s jinými rodiči, a i když jsou někteří 
z daleka – stali jsme se přáteli na Facebooku. Nebo 
se s některými setkáváme ve školce.“

Společnost pro ranou péči – metodické centrum 

Metodická podpora pracovišť
Zajištění kvality poskytovaných služeb
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METODIK STIMULACE ZRAKU

Mgr. Kateřina Doskočilová

Zrak člověku zprostředkovává zhruba 80 procent 
veškerých informací. Schopnost vidět je dovednost 
a my se ji musíme jako malé děti naučit. Ruku 
v ruce s rozvojem zrakových funkcí a schopností 
jde vývoj oka, zrakové dráhy i mozku (rozvoj 
dendritů a synapsí, mozek vnější stimulací dozrává 
a vstřebává pro svůj vývoj veškeré vnější podněty). 
Toto vše je nezbytné pro schopnost vidět. Skrze 
zrak poznáváme svět, získáváme informace, 
jsme motivováni k pohybu a máme možnost 
aktivní komunikace. Zrak a schopnost vidět je 
nepostradatelným faktorem v celkovém rozvoji 
dítěte. Pokud má dítě zrak nedostatečný z jakéhokoli 
důvodu, je třeba ho podpořit – zprostředkovat 
mu upravené zrakové podněty. Naším cílem je co 
nejvíce minimalizovat nedostatky ve zrakovém 
vnímání dítěte či alespoň zachovat zbytky zraku. 
Jednotlivé pobočky Společnosti pro ranou péči 
(Brno, České Budějovice, Olomouc 1, Ostrava 
a Praha) realizují pro své klienty program stimulace 
zraku. Instruktorky stimulace zraku / zrakové 
terapeutky u každého dítěte přicházejícího do 
služby zjišťují při funkčním vyšetření zraku, jak zrak 
využívá. I rodiče si často kladou otázku, jak jejich 
dítě vlastně vidí. Následně poradkyně rané péče do 
cílených aktivit s dětmi a jejich rodiči aplikují metody 

stimulace zraku, které vedou k rozvoji zrakových 
funkcí a dovedností dítěte. Program stimulace zraku 
patří mezi specializovanou a osvědčenou podporu 
rodin dětí se zrakovým postižením. V roce 2020 
Společnost pro ranou péči podporovala 605 dětí se 
zrakovým postižením a jejich rodin. Do programu 
stimulace zraku bylo zařazeno 584 dětí a u ostatních 
(21) se konzultace zaměřovaly na podporu 
kompenzačních mechanismů (například rozvoj 
hmatu, sluchová percepce a propriocepce).

Rok 2020 z velké části ovlivnila pandemie covid-19, 
ale děti a jejich rodiče byli v oblasti podpory 
zrakového vnímání zajištěni. Mnohé tuzemské 
a zahraniční konference zabývající se vývojem zraku 
dítěte byly zrušeny a jen část z nich byla převedena 
do online prostředí. Proto byly možnosti dalšího 
vzdělávání omezené. Došlo ale k revizi a dokončení 
metodických materiálů Společnosti pro ranou péči 
(metodika stimulace zraku a metodika procesu). 
Velice úspěšně probíhalo předávání odborných 
informací a zkušeností mezi instruktorkami 
stimulace zraku, zrakovými terapeutkami, 
poradkyněmi formou konzultací i odborných porad. 
Další formou růstu a prohlubování odbornosti byla 
spolupráce s odborníky jak ze strany oftalmologů, 
neonatologů a neurologů v jednotlivých regionech, 
tak s organizacemi poskytujícími navazující péči 
(například speciálně pedagogická centra).

GRAF 1  – ROZLOŽENÍ KLIENTŮ VE SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Graf ukazuje poměrné rozložení klientů se zrakovým postižením ve Společnosti pro ranou péči. Celkové 
číslo činilo 605 dětí s postižením zraku. Největší část zaujímaly děti s kombinovaným postižením, tedy 
se zrakovým postižením a přidruženými onemocněními, následovaly děti s izolovanou zrakovou vadou 
a nejmenší část představovaly děti, které měly nedostatky a obtíže ve zrakovém vnímání, ale neměly 
(dosud) stanovenu konkrétní zrakovou diagnózu.

GRAF 2  – PRIMÁRNÍ ZRAKOVÉ DIAGNÓZY KLIENTŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Následující graf popisuje nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení 
zrakových diagnóz u dětí s izolovanou zrakovou vadou (233 dětí) a u dětí s kombinovaným postižením 
(319 dětí). Děti bez diagnózy (53) z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny.

U obou kategorií dětí (děti s kombinovaným postižením a zrakovým postižením) je poměrově vysoký 
podíl poruch binokulárního vidění a dětí s retinopatií nedonošených (ROP). U dětí s izolovanou zrakovou 
vadou dominuje diagnóza vrozená katarakta, dále se objevuje albinismus a atrofie zrakového nervu. 
U dětí s kombinovaným postižením pozorujeme vysoký podíl dětí bez zrakové diagnózy, ale současně 
pozorujeme nedostatky a obtíže ve zrakovém vnímání. Další velkou skupinou jsou děti s centrální 
poruchou zraku (CVI), ROP, nystagmem a kolobomy.

Program stimulace zraku 
ve Společnosti pro ranou péči 

Děti se zrakovým
postižením 38,5 %

Děti bez základní
diagnózy 8,8 %

Děti s kombinovaným postižením

Legenda

Děti se zrakovým postižením

Děti se zrakovým
a kombinovaným
postižením 52,7 %

233
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53

Afakie
Achromatopsie
Albinismus
Amauróza
Amotio retinae (odchlípení sítnice)
Aniridie
Anizokorie
Anoftalmus
Atrofie zrakového nervu
Coatsova choroba
CVI
Duenův syndrom 
Ektopie čočky
Glaukom juvenilní
Glaukom vrozený
Goldenharův syndrom
Hemangiom orbity
Hypermetropia gravis
Hypoplázie zrakového nervu
Katarakta juvenilní
Katarakta vrozená
Kolobomy
Leberova kongenitální amauróza
Městnavá papila
Mikroftalmus
Myopia gravis
Nystagmus vrozený
Onemocnění sítnice (astrocytoma retinae, fibrae medullares, retinoschisis)
Onemocnení sítnice (fibrae medullares, retinoschisis)
Perzistující prim. hyperplastický sklivec (PHPV, PFV)
Poruchy binokulárního vidění (refrakční vady, strabismus, tupozrakost)
Poruchy okohybných svalů 
Ptóza
Retinoblastom
Rohovková dystrofie (Petersova anomálie a další)
ROP (I.–II. stupeň)
ROP (III.–IV. stupeň)
Septooptická dysplazie
Tumor chiasmatu
Tumor zrakového nervu / optiku (astrocytom)
Úraz oka
Usherův syndrom
Uveitida
Zrakové onemocnění – cysty CNS
Zrakové onemocnění – stav po hemisferektomii
Zrakové onemocnění jako součást toxoplazmózy
Zrakové onemocnení jakou součást encefalitidy, meningitidy
Zrakové onemocnení jakou součást kraniometafyzární dysplázie
Zrakové onemocnění jako součást nádoru mozečku
Zrakové onemocnění – porucha nervové tkáně (gliozy)
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30 LET RANÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Rok 2020 se nesl ve znamení připomínky 30 let 
rané péče v České republice. Společnost pro 
ranou péči stála před třiceti lety u zrodu služby 
v Česku a za dobu svého působení pomohla 
k lepšímu startu do života tisícům dětí. Připravili 
jsme proto informační a osvětovou kampaň, která 
probíhala během celého roku. Prostřednictvím 
médií a sociálních sítí jsme o rané péči a o tom, 
jak pomáhá rodinám s dětmi s hendikepem, 
informovali širokou veřejnost. Přinášeli jsme 
příběhy našich klientských rodin, rozhovory 
s bývalými klienty, kampaň podpořily také známé 
osobnosti, například herci Jiří Dvořák, Roman 
Zach, Lukáš Rous, Valerie Zawadská, Pavla 
Vitázková nebo Bára Hrzánová, spisovatelky Alena 
Mornštajnová nebo Bára Nesvadbová. Informační 
spoty běžely v České televizi i v rádiích. Přestože 
kampaň vzhledem ke covidovým okolnostem 
probíhala zejména v online prostoru, podařilo se 
oslovit mnoho lidí, velmi silně působily zejména 
natočené životní příběhy několika rodin, v nichž 
rodiče popisují svou situaci po narození dítěte 
s hendikepem a také jak jim pomohla služba rané 
péče.

Více na www.ranapece.cz/30let

TÝDEN RANÉ PÉČE

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 proběhl třináctý 
ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Opět 
se do něj zapojili poskytovatelé sociální služby 
rané péče z celé České republiky. V souvislosti 
s 30. výročím rané péče v České republice jsme 
jako slogan kampaně zvolili „30 let lepších startů“. 
Za 30 let existence se totiž raná péče vyvíjela, 
rostla, reagovala na potřeby rodin, do nichž se 
narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním 
či postižením. V této kampani ukazujeme 
smysluplnost rané péče upozorňujeme na potřeby 
rodin dětí s postižením a šíříme povědomí o této 
sociální službě.

Více na www.tyden.ranapece.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA

I v roce 2020 realizovala Společnost pro ranou 
péči veřejnou sbírku na podporu rané péče. 
Lidé mohli přispívat na službu rané péče do 
sbírkových pokladniček ve firmách a organizacích 
nebo na sbírkový účet. Průběžné vyúčtování 
veřejné sbírky bylo sestaveno k 1. 3. 2021, čistý 
výtěžek sbírky byl v tomto období 441 579 Kč. 
Bylo využito 330 030 Kč. Celková částka k dalšímu 
použití (včetně let minulých) činí 1 479 830 Kč 
a je určena na zajištění služby rané péče pro 
rodiny vychovávající dítě s postižením a na nákup 
pomůcek pro tyto rodiny.

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 ve 
Společnosti pro ranou péči. V rámci zajišťování 
kvality bylo v rámci celé organizace provedeno 
celkem 35 intervizí individuálních plánů. Všechny 
individuální plány splňovaly zákonné náležitosti, 
reagovaly na potřeby rodiny a dětí a odrážela se 
v nich vysoká odbornost sociální služby raná péče. 

Individuální plán lze popsat jako něco, co je pro rodinu 
ušito na míru a zohledňuje její 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, 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 péčí, 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 umějí i říct. Poradci rané péče 
poskytují podporu a provázení rodinám od zahájení 
poskytování služby, nicméně přesnější pojmenování 
zakázky 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 pro podporu rodiny jako celku.

V roce 2020 jsme takovýchto individuálních plánů 
sestavili více než 820!

Aktivity realizované Společností pro ranou péčiIndividuální plánování
Epidemiologická situace se v tomto roce výrazně projevila i v aktivitách 
realizovaných pro klienty a širokou i odbornou veřejnost. Musel být zrušen 
kurz pro rodiny, nekonala se mezinárodní konference nazvaná Raná péče 
EURLYAID 2020, která měla proběhnout v říjnu v Praze. Navzdory pandemii 
covid-19 jsme ovšem zrealizovali řadu jiných aktivit a oslavili 30 let 
poskytování služby.
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Služby poskytované 
prostřednictvím 
pracovišť Společnosti 
pro ranou péči

PŮSOBNOST SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KAPACITA PRACOVIŠŤ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Přehled o klientech a službách
Společnost pro ranou péči v roce 2020 prostřednictvím svých pracovišť 
rané péče podpořila celkem 820 klientských rodin, 41 rodin bylo 
podpořeno sociálně aktivizační službou a 15 rodin odlehčovací službou.

Hlavní město Praha 32

Středočeský kraj 25

Karlovarský kraj 70

Jihočeský kraj 115

Kraj Vysočina 30

Jihomoravský kraj 150

Zlínský kraj 36

Olomoucký kraj 160

Pardubický kraj 9

Moravskoslezský kraj 86

Jihomoravský kraj

Zlínský
kraj

Olomoucký
kraj

Moravskoslezský
kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

Středočeský kraj

Hl. město Praha

Pardubický kraj

Jihočeský kraj

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 včetně PAS

Odlehčovací
služba 



Pobočka Brno České 
Budějovice

Karlovy 
Vary 

Odlehčovací 
služba

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 177 149 15 102 126 109 142 820

z toho dětí 
s kombinovaným 
postižením

73 46 15 71 21 68 64 358

z toho dětí 
s duálním postižením 10 0 0 0 0 6 2 18

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

z toho dětí zařazených 
do programu 
stimulace zraku

172 148 0 96 0 99 69 584

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

0 0 0 0 105 0 73 178

Počet klientů, u kterých 
byla péče zahájena 38 51 15 21 32 33 37 227

Počet klientů, u kterých 
byla péče ukončena 28 47 0 11 26 25 25 162

Počet vstupních jednání 
se zájemci o službu 43 55 15 30 34 33 48 258

z toho přijatých 38 51 15 21 32 33 42 232

Počet konzultací 
s rodinou 691 607 164 527 734 577 461 3 831

Počet písemných, 
telefonických a online 
konzultací

1 657 1 186 0 1 662 1 952 1 148 1 103 8 708

Počet funkčních vyšetření 
zraku a vyhodnocení 
psychomotorického 
vývoje

48 57 0 27 36 41 50 259

V roce 2020 byla služba realizována v domácím prostředí klientů, ale také jsme museli pružně reagovat 
na epidemiologickou situaci a podpora probíhala distančně, a to telefonicky a v online prostředí.

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 kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky, caremanagement.

 ● 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.

1514

SAS (SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI) – OLOMOUC REGIONÁLNÍ CENTRUM 
PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM – PŘEHLED O KLIENTECH A ČINNOSTECH

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – ZAHÁJENÍ SLUŽBY K 1. 1. 2020

Počet nových klientských rodin 15

Počet výjezdů do rodin 78

Počet hodin odlehčení 164

Počet informačních schůzek 15

Počet vstupních jednání 15

z toho přijatých 15

Počet klientských rodin pracoviště v roce 2020 41

z toho dětí 108

z toho dětí s mentálním postižením 1

z toho dětí s kombinovaným postižením 0

z toho dětí s opožděným psychomotorickým vývojem 25

Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2020 16

Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2020 27

Počet vstupních jednání se zájemci o službu 27

z toho přijatých 16

Počet konzultací s rodinou 497

z toho počet terénních konzultací 369

z toho počet konzultací s dalším odborníkem 67 

z toho počet ambulantních konzultací 22

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

z toho počet funkčních vyšetření zraku a vyhodnocení psychomotorického vývoje 0
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Společnost 
pro ranou péči
Pracoviště Praha

ADRESA

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

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

VEDOUCÍ POBOČKY

Mgr. Petra Mertlová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., Mgr. Petra Mertlová, 
Mgr. Hana Janurová, Mgr. Blanka Švehlová, 
Mgr. Veronika Budíková, Mgr. Petra Górná, 
Mgr. Iveta Hofová, Bc. Daniela Hartlová, 
Mgr. Jitka Holubová, Dis., Mgr. Marta Dobiášová, 
Ing. Martina Uhrinová, Ing. Eva Marinovová, 
Kristýna Velecká, Ing. Magdalena Růžková

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 ohroženým vývojem 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od 
narození do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Hlavní město Praha

 ● Středočeský kraj

 ● Karlovarský kraj

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2020, 
více na www.ranapece.cz/praha/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/praha/category/probehle_akce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, PRACOVIŠTĚ PRAHA

Náklady celkem 7 214 973 Kč

z toho
náklady na ranou péči vč. covid-19 5 925 161 Kč

náklady na rozvojové projekty vč. covid-19 1 289 812 Kč

Výnosy celkem 7 214 973 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 4 982 372 Kč

krajské dotace 409 700 Kč

dotace měst a obcí 43 750 Kč

nadace a nadační fondy 1 412 461 Kč

prostředky poskytnuté ÚP 90 000 Kč

ostatní výnosy 276 690 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka Karlovy Vary

ADRESA

Třeboňská 907/90, 360 05 Karlovy Vary 
IČO: 08243743 
Tel.: 734 308 720 
E-mail: karlovyvary@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/kv

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

VEDOUCÍ SLUŽBY

Kristýna Velecká

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY 
A CÍL SLUŽBY

Cílem odlehčovací služby je poskytnout pečující 
osobě nezbytný odpočinek, umožnit jí načerpat 
nové síly, vyřídit důležité osobní záležitosti nebo 
se například zapojit do pracovního procesu. 
V neposlední řadě je cílem sociální inkluze rodiny 
v její komunitě. 

Služba je poskytovaná osobám se zdravotním 
postižením (autismem, ohroženým vývojem 
a tělesným, mentálním či kombinovaným 
postižením) od narození do 7 let.

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme za podporu Karlovarskému kraji, nadačnímu fondu Avast (Abakus) a Nadaci Jistota Komerční 
banky, více na www.odlehceni.cz/podporuji-nas

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.odlehceni.cz

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA KARLOVY VARY

Náklady celkem 2 277 738 Kč

z toho

náklady na odlehčovací službu 1 835 540 Kč

náklady na rozvojové projekty 369 040 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 73 158 Kč

Výnosy celkem 2 277 738 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 1 627 158 Kč

krajské dotace 0 Kč

nadace a nadační fondy 650 018 Kč

ostatní výnosy 562 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka Brno

ADRESA

Uzbecká 32, 625 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 

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. Kristýna Holubová, Mgr. Eva Hrachovinová, 
Zuzana Chramostová, DiS., Mgr. Irena Jelínková, 
Marie Kejíková, Mgr. Lucie Lyerová, 
Mgr. Tereza Navrátilová, Mgr. Karla Němcová, 
Mgr. Kateřina Polanková, Mgr. Petra Saifrtová, 
Mgr. Silvie Slámová, Mgr. Kristýna Škaroupková, 
Mgr. Lucie Špuláková

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● 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.

 ● 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.

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)

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2020, 
více na www.ranapece.cz/brno/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/brno/category/probehle_akce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA BRNO

Náklady celkem 9 382 958 Kč

z toho

náklady na ranou péči 8 017 957 Kč

náklady na rozvojové projekty 1 068 731 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 296 270 Kč

Výnosy celkem 9 683 374 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 5 215 100 Kč

krajské dotace 392 000 Kč

dotace měst a obcí 1 542 268 Kč

nadace a nadační fondy 1 325 078 Kč

ostatní výnosy + hospodářská činnost 1 208 928 Kč

Hospodářský výsledek 300 416 Kč
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka 
České Budějovice

ADRESA

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, 
Mgr. Kateřina Kubečková, 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 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)

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2020, 
více na www.ranapece.cz/cb/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/cb/category/probehle_akce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Náklady celkem 7 206 509 Kč

z toho náklady na ranou péči 7 206 509 Kč

Výnosy celkem 7 250 573 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 4 893 000 Kč

krajské dotace 45 000 Kč

dotace měst a obcí 250 500 Kč

nadace a nadační fondy 1 414 278 Kč

ostatní výnosy 647 795 Kč

Hospodářský výsledek 44 064 Kč
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin 
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

ADRESA
Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc 
IČO: 75095009 
Tel.: 775 583 359, E-mail: olomouc@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/olomouc1

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc 
Centrum pro podporu a provázení rodin dětí se 
zrakovým postižením – pracoviště Zlín 
Burešov 4886, 760 01 Zlín 
Tel.: 770 131 315, E-mail: olomouc@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/olomouc1

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Mgr. Pavla Matyášová

VEDOUCÍ POBOČKY
Mgr. Marie Zakopalová, 
od 1. 6. 2020 Ing. Martina Pekařová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ
Mgr. Marie Zakopalová, Ing. Martina Pekařová, 
Bc. Petra Hálková, DiS., Mgr. Eva Novotná, 
Bc. Tereza Smolková, Jitka Vysloužilová, 
Mgr. et Mgr. Blanka Miklová, Mgr. Daniela 

Rosíková, Mgr. Lenka Hovorková, Mgr. Tereza 
Pořízková, Mgr. Irena Vitámvásová, Mgr. Silvie 
Šavrňáková, externě (DPP) Petra Navrátilová, DiS.

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 ohroženým vývojem v oblasti 
zrakového vnímání v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME
 ● Olomoucký kraj
 ● Zlínský kraj (v obcích s rozšířenou působností: 
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice 
pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, 
Vizovice, Vsetín, Valašské Klobouky)

 ● Pardubický kraj (v obcích s rozšířenou působností: 
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 2020, 
více na www.ranapece.cz/olomouc1/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT
www.ranapece.cz/olomouc1/category/udalosti

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC

Náklady celkem 7 197 808 Kč

z toho
náklady na ranou péči 6 577 655 Kč
náklady na rozvojové projekty 94 623 Kč
náklady spojené s pandemií covid- 19 525 530 Kč

Výnosy celkem 7 348 579 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV (včetně dotací v rámci pandemie covid-19) 4 912 040 Kč
Krajské dotace 551 200 Kč
dotace měst a obcí 502 223 Kč
nadace a nadační fondy 904 503 Kč
ostatní výnosy 478 613 Kč

Hospodářský výsledek 150 771 Kč
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení 
rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením

ADRESA

U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc 
IČO: 75095009 
Tel.: 774 734 035 
E-mail: olomouc2@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/olomouc2 
www.ranapece.cz/olomouc3

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. 

Pracoviště získalo v roce 2020 ocenění 
Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu 
v poskytování služeb, podpory a pomoci rodinám, 
ve kterých se narodilo dítě s postižením.

 
 
Raná péče
www.ranapece.cz/olomouc2

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

SLOŽENÍ TÝMU RANÁ PÉČE

Mgr. Pavla Matyášová, Mgr. Jarmila Juříčková, 
Bc. Lenka Koubková, Bc. Veronika Němečková, 
Ing. Hana Burgetová, Mgr. Kateřina Fialová, 
Mgr. Simona Kmentová, Mgr. Alexandra 
Nováková, Mgr. Zuzana Haiclová, 
Mgr. Lucie Vymětalová, Pavla Kočišová, 
Jadwiga Mikolov

VÍCE O TÝMU

www.ranapece.cz/olomouc2/nas-tym

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi (SAS)
www.ranapece.cz/olomouc3

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Prostřednictvím odborného poradenství 
a koučování pomáháme pečujícím osobám upravit 
si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat 
potřebné rodičovské kompetence. SAS podporuje 
také rodiny, kterým bylo svěřeno do péče dítě kvůli 
nevyhovujícím rodinným podmínkám v jeho vlastní 
rodině. SAS je poskytována rodinám s dítětem od 
narození do 18 let věku.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:

 ● Olomoucký kraj

SLOŽENÍ TÝMU SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI: 

Mgr. Pavla Matyášová, Ing. Hana Burgetová, 
Pavla Kočišová, Mgr. Markéta Špundová, 
Bc. Karla Špičáková, Jadwiga Mikolov

VÍCE O TÝMU

www.ranapece.cz/olomouc3/nas-tym
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC 
– RANÁ PÉČE

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC 
– SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Náklady celkem 9 769 794 Kč

z toho

náklady na ranou péči 8 803 350 Kč

náklady na rozvojové projekty 363 795 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 602 649 Kč

Výnosy celkem 9 787 708 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 6 055 000 Kč

dotace na řešení pandemie covid-19 (MPSV) 602 649 Kč

krajské dotace 881 200 Kč

dotace měst a obcí 606 400 Kč

nadace a nadační fondy 1 276 408 Kč

ostatní výnosy 366 051 Kč

Hospodářský výsledek 17 914 Kč

Náklady celkem 1 636 600 Kč

z toho náklady na SAS 1 636 600 Kč

Výnosy celkem 1 636 600 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 1 317 400 Kč

krajské dotace 182 200 Kč

dotace měst a obcí 132 000 Kč

ostatní výnosy 5 000 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč

PODPORUJÍ NÁS
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2020, více na: 
raná péče: www.ranapece.cz/olomouc2/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020 
SAS: www.ranapece.cz/olomouc3/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT
www.ranapece.cz/olomouc2/category/probehle_akce
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Společnost 
pro ranou péči, 
pobočka Ostrava

ADRESA

Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava 
Tel.: 777 234 036 
IČO: 75095017 
E-mail: ostrava@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/ostrava

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Bc. Vladimíra Salvetová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

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

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

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2020, 
více na www.ranapece.cz/ostrava/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2020

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/ostrava/category/probehle_akce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OSTRAVA

Náklady celkem 7 589 048 Kč

z toho
náklady na ranou péči 6 861 396 Kč

náklady na rozvojové projekty 727 652 Kč

Výnosy celkem 7 909 590 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 4 649 000 Kč

dotace měst a obcí 964 712 Kč

nadace a nadační fondy 977 476 Kč

ostatní výnosy 1 318 402 Kč

Hospodářský výsledek 320 542 Kč
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Přehled hospodaření 
Společnosti pro ranou 
péči Brno České 

Budějovice
Karlovy 

Vary Olomouc Ostrava Praha SPRP Celkem

Výnosy celkem 9 683 374 8 453 070 2 277 738 18 772 887 7 909 590 7 214 973 1 088 509 55 400 141

z toho

krajské dotace 
z prostředků 
MPSV

5 215 100 4 803 000 1627158 12 887 089 4 649 000 4 982 372 0 34 163 719

krajské dotace 392 000 45 000 0 1 614 600  0 409 700 0 2 461 300

dotace měst 
a obcí 1 542 268 395 500 0 1 240 623 964 712 43 750 0 4 186 853

nadace 
a nadační fondy 1 325 078 2 035 974 650 018 2 180 911 977 476 1 412 461 149 687 8 731 605

prostředky 
poskytnuté 
úřady práce

 0  0 0  0  0 90 000 0 90 000

ostatní výnosy 1 208 928 1 173 596 562 849 664 1 318 402 276 690 938 822 5 766 664

Náklady celkem 9 382 958 7 727 119 2 277 738 18 604 202 7 589 048 7 214 973 1 088 509 53 884 547

z toho

náklady na 
ranou péči

8 314 227 
z toho 

covid-19 
296 270

7 727 119 1 835 540

18 145 784 
z toho 

covid-19 
1 128 179

6 861 396 5 925 161 0 48 809 227

náklady na 
rozvojové 
projekty

1 068 731 0 442 198 458 418 727 652 1 289 812 1 088 509 5 075 320

Hospodářský výsledek 300 416 725 951 0 168 685 320 542 0 0 1 515 594

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.

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPRP 
– kumulovaná tabulka za všechna pracoviště a střediska (částky v Kč)

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPRP 
– kumulovaná tabulka za všechna pracoviště (částky v Kč)

GRAF 3  – VÝNOSY CELKEM

Státní správa – veřejné zdroje 40 901 87274 %

26 % 14 498 268Nadace, sponzoři, sbírky

10 mil. 20 mil. 30 mil. 40 mil.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 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 
hlavního 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: 244900080/0300

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ 

Individuální dárci mohou přispět na účet 
Společnosti pro ranou péči, číslo účtu 
126905243/0300, na jednotlivá pracoviště 
prostřednictvím jejich vlastních účtů anebo 
prostřednictvím portálu Darujme.cz



Děkujeme, 
že se díváte kolem sebe.

Společnost pro ranou péči, z. s. 
© červenec 2021

www.ranapece.cz


