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I. slovo úvodem
Vážení přátelé,
jako každý rok vás chceme prostřednictvím výroční zprávy informovat o aktivitách, kterými Společnost pro ranou péči
naplňovala uplynulý rok své poslání a cíle, jak nakládala s finančními prostředky a s lidským potenciálem zaměstnanců,
externistů, dobrovolníků a příznivců.
I v roce 2004 realizovala naše organizace program rané péče PROVÁZENÍ jako celorepublikový projekt. Nemáme
pracoviště ve všech krajích, ale terénní prací pokryjeme klienty cílové skupiny po celé republice. Tento způsob zřizování
je nejen efektivní pro nakládání s finančními prostředky, ale je účelný i pro sledování a udržení srovnatelné kvality služeb
ve všech regionech.
Přes všechna úskalí, která nestátní poskytovatelé sociálních služeb stále překonávají, doufám, že i tato zpráva přispěje
k tomu, že naše organizace bude vnímána jako profesionální, potřebná a účinná pomoc dětem s postižením a jejich
rodinám. V roce 2004 tři naše střediska oslavila desáté výročí, dvě další čeká příští rok již patnáctý rok profesionálního
působení na poli služeb rané péče, a tak mohu již bez nadsázky přidat i přívlastek tradiční.
Terezie Hradilková
Ředitelka SPRP
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II. nahlédněte do našeho kalendáře 2004:
6. 1.
únor
5. 3.
15. 3.
19. 3.
22. 3.
23. 3.
5. - 7. 4.
29. 4.
29. 4. - 1. 5.
9. - 15. 5.
23. - 29. 5.
27. 5.
17. 6.
4. 9.
17. 9.
18. 9.
22. 9.
8. 10.
14. - 17. 10.
22. 10.
2. - 4. 11.
23. 11.
25. 11.
29. 11.
3. - 5. 12.
15. 12.

Klub rodičů - s psychologem na téma „Dítě s postižením a partnerské vztahy“- Brno
prezentace SRP v městské knihovně Liberec (30 dní pro neziskový sektor)
Přebírání auta pro Č. Budějovice - ředitelka SPRP a zástupce sbírky „Pomozte Dětem“
Seminář pro poradce - masáže kojenců a aromaterapie, Liberec
Seminář pro vedoucí středisek v kanceláři ombudsmana - Brno
Setkání rodičů v Praze
Seminář pro rodiče „Otázky a odpovědi k soc.-právní problematice“, Č. Budějovice
Týmové setkání zaměstnanců SPRP ve středisku Doubravka - Metodické centrum
Setkání rodičů - speciální pomůcky pro zrakově postižené - Olomouc
1. soustředění a zahájení kurzu Poradce rané péče, Metodické centrum a Diakonie
Kurz pro rodiny - Čechy, v Holenském dvoře, organizátor České Budějovice
Kurz pro rodiny - Morava, v Rožnově p.Radhoštěm, organizátor Ostrava
Den otevřených dveří na téma „Co si ruce přečtou“ - Praha
Zasedání dozorčí rady. Schválení roční uzávěrky, daňového přiznání, Auditu a výroční zprávy za rok
2003, Metodické centrum
Podzimní setkání rodičů, Plzeň
Valná hromada SPRP
Výlet rodin s dětmi na statek s koňmi, Praha
Setkání s muzikoterapeutem pro klienty v SRP České Budějovice
Oslava 10.výročí založení Střediska Ostrava
3. Mezinárodní workshop o rané péči, Budapešť - 5 účastníků ze SPRP
Stěhování Střediska Brno
Odborný seminář SPRP
Oslava 10. výročí založení Střediska České Budějovice
Oslava 10.výročí založení Střediska Olomouc
3. „Absolventský koncert“ věnovaný Adžamalovi v Praze, divadlo „Minor“
třídenní Mikulášské setkání klientských rodin - Praha
Seminář o rané péči pro začínající střediska rané péče - MC a Asociace pracovníků v rané péči

III. poslání a cíle SPRP
Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby, podporu
a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či s kombinovaným postižením.
•realizuje program PROVÁZENÍ, který je zaměřen na pomoc celé rodině (systému) a staví na vlastních silách a schopnostech každého jejího člena a na účinné podpoře cílů klienta. Poskytuje rodičům (nebo zákonným zástupcům)
zázemí informací, služeb a terapií, které jim pomáhají být kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově
a stimulaci jejich dětí v raném věku
•prosazuje terénní mobilní služby, které nevytrhují dítě ani rodinu z jejich přirozeného prostředí a komunity, jako efektivní službu a prevenci ústavní a institucionalizované péče.
SPRP vznikla v r. 1997 jako občanské sdružení proto, aby převzala provoz Středisek rané péče, která se od roku 1990
věnují raněporadenské práci.

Posláním Společnosti je také hájit práva rodičů dětí s postižením a prosazovat zakotvení
rané péče jako služby a oboru. Proto jsme v roce 2004 spolupracovali a jednali:
•se zdravotnickými pracovišti, aby návaznost léčebné, zdravotnické péče a rané péče v rodině byla co nejlepší pro
rodinu a dítě. Jen vzájemnou spoluprací lze dosáhnout včasné diagnostiky a účinné následné pomoci
2
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•s klientskými skupinami a organizacemi rodičů; pomáháme jim, aby byly respektovány jejich zájmy a práva, Střediska rané péče jsou místem setkávání rodičů a výměny jejich zkušeností
•s organizacemi a pracovišti, které poskytují ranou péči dalším cílovým skupinám (Středisko rané péče Diakonie ČCE,
Středisko rané péče TamTam, STŘEP, Demosthenes, Slezská Diakonie, Asociace pracovníků v rané péči ...)
•s odborníky z návazných zařízení - stacionářů, kojeneckých ústavů, mateřských škol, speciálně pedagogických center, ústavů sociální péče...
•se zahraničními poskytovateli rané péče a mezinárodními profesními organizacemi. Mezinárodní rada pro vzdělávání a rehabilitaci zrakově postižených - ICEVI; Perkins School for the Blind, MA, USA; SENSIS International, Holandsko a EURLYAID, Belgie pomáhali programu PROVÁZENÍ výměnou informací, supervizí, školením zaměstnanců
i finanční podporou.
•s nestátními organizacemi, poskytovateli sociálně-zdravotních služeb v rámci snahy o zrovnoprávnění nestátního sektoru (Rytmus, Asociace NSQ, Diakonie ČCE, SKOK, BANNO, ...)
•se státní správou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, s krajskými úřady
•s místní samosprávou v místě bydliště klientů (OÚ, MÚ, magistráty) a dalšími institucemi a osobami

IV. organizační struktura:
ČESTNÁ RADA:
Vladimír Michálek - režisér
Prof. MUDr. Miloš Velemínský - neonatolog, Anna Šabatová - zástupkyně veřejného ochránce
práv, prim. MUDr. Lumír Kantor - primář novorozeneckého oddělení
Koordinátorky
všech pracovišť

Oficiální sídlo SPRP:
Haštalská 27
110 00 Praha 1

Valná hromada členů SPRP

Valná hromada:
Valná hromada konaná 17.9.04
se usnesla a zvolila na rok 2005
novou radu, která ze svého středu
zvolila předsedkyní SPRP
Helenu Janoušovou.
SRP Brno
Vedoucí:
Bc. Ivana Kudelová
Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Fyzioterapeutka
Koordinátorka
Psycholožka

firma KOČKA
od 1. 7. 04

RADA SPRP
Předsedkyně: Mgr. Ivana Kudelová
Jan Petr, Jiří Votava

SRP Praha
Vedoucí
Mgr. Helena Janoušová

METODICKÉ CENTRUM
Ředitelka: Mgr. Terezie Hradilková

Poradkyně rané péče
Instruktorky stim. zraku
Fyzioterapeutka
Koordinátorky
Psycholog
Instruktorka VTI

ASISTENT
MZDOVÝ ÚČETNÍ

3 KOORDINÁTOŘI

EKONOMKA , ÚČETNÍ do 30.6.04

Rada metodiků

SRP České Budějovice
Vedoucí:
Mgr. M. Papoušková

SRP Liberec
Vedoucí:
PaedDr. A. Bečvářová

SRP Olomouc
Vedoucí:
PhDr. D. Krutilová

SRP Ostrava
Vedoucí:
P. Doleželová

SRP Plzeň
Vedoucí:
M. Bartošová

Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Koordinátorka

Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Fyzioterapeutka
Koordinátorka

Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Asistentka
Koordinátor

Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Asistentka
Koordinátorka

Poradkyně rané péče
Instruktorka stim. zraku
Koordinátorka
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V. zpráva o činnosti SPRP v roce 2004
Klienti
Klientem Středisek rané péče se může stát rodina (rodiče nebo zákonní zástupci) s dítětem se zrakovým a kombinovaným
postižením v raném věku (tj. od narození do max. čtyř let, u dětí s kombinovaným postižením max. do sedmi let). Horní věková hranice klientů závisí také na kapacitě regionálního pracoviště. „Stopstav“ pro přijímání klientů byl vyhlášen v roce
2004 na přechodnou dobu ve Středisku Praha, Brno, Ostrava a Liberec.
Přehled o klientech:
České

Středisko

Brno Budějovice Liberec Olomouc Ostrava

Plzeň

Praha celkem

Počet klientských rodin
střediska v uplynulém roce

95

43

55

53

58

32

156

492

z toho dětí s kombinovaným postižením

90

36

50

48

45

20

109

4
0

2
0

3
1

2
1

4
1

0
2

12
2

398
27

14

13

16

9

24

13

36

125

15

7

10

8

11

8

32

91

z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení
(ÚSP, kojenecký ústav, DD, DC)

Počet klientů, u kterých byla péče
zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče
ukončena v roce 2004
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Služby:
Standardní nabídkou všech Středisek rané péče SPRP jsou služby v oblasti:

•poradenství
•podpory rodiny
•stimulace vývoje dítěte
•pomoci při prosazování práv a zájmů rodiny
•poskytování informací a vzdělávání
S každým klientem uzavírá příslušné Středisko dohodu o poskytování služeb a jeho vstupu do služby předchází komplexní posouzení vývoje dítěte a potřeb klienta.
Formy služeb:

•Terénní služby: konzultace v rodinách jsou stěžejní činností Středisek rané péče. Speciálně vyškolení odborníci
navštěvují rodiny s malými dětmi se zrakovým postižením, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům
a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném prostředí.
•Ambulantní služby (poskytované ve Střediscích rané péče): stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, psychologické poradenství,odborné semináře
•Půjčování metodických materiálů, knih, hraček a speciálních pomůcek
•Zasílání - zpravodaje Rolnička (hradí klient předplatným) a písemných doporučení
•Týdenní rehabilitační kurzy pro rodiny - vedle odborného programu je kurz místem, kde rodiče mohou sdílet své
pocity a zkušenosti a kde navzájem nacházejí pochopení a podporu – klienti hradí cestu, ubytování a stravu
•Doprovod klientů při návštěvách odborníků a institucí a při úředních jednáních
•Skupinová setkání rodičů
•Semináře pro veřejnost, rodiče a pracovníky dalších organizací

4
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Přehled služeb poskytovaných regionálními pracovišti SPRP:
České

Středisko
Počet komplexních posouzení
z toho přijatých

Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb
(počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních
zařízeních
Počet doprovázení klienta
k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů střediska, kteří
se účastnili kurzu pro rodiny

Brno Budějovice Liberec Olomouc Ostrava
14
15
18
12
35

Plzeň
14

Praha celkem
55
163
36
120
692
2035
136
249

14

12

16

9

20

13

325
14

200
6

279
38

227
7

205
36

107
12

3

0

7

2

15

5

7

39

2

3

13

0

12

4

59

93

13

2

5

2

5

1

15

43

Informace
Základním předpokladem pro partnerství mezi klienty a poskytovateli služeb je vzájemná informovanost.

Časopis Rolnička
Rolnička ohlašuje akce v jednotlivých Střediscích, nabízí odborné informace ze všech oblastí
stimulace a výchovy dětí s postižením zraku a zprostředkovává zkušenosti a nápady rodičů.
Rodiče i odborníci z ústavních zařízení v něm najdou informace o hračkách a pomůckách
použitelných pro své děti, nejrůznější tipy a metody, ale i sociálně právní informace. Od roku
2001 Rolnička vychází v jednotné verzi a regionální Střediska se střídají na jejím sestavení
a redakční práci. Na časopise, který vychází čtyřikrát ročně, se převážnou měrou finančně
podílejí rodiče a další předplatitelé. V tomto roce díky finančním příspěvkům pana Voráčka a Association of Diplomatic Ladies Prague prostřednictvím Nadace dětský mozek byla všechna čísla kvalitně vytištěna a stoupla tím srozumitelnost i kvalita časopisu.

WWW.RANAPECE.CZ - titulní aktuální stránka SPRP ke stažení
Publikační činnost
V říjnu jsme vydali českou verzi publikace „Otcové: Společná cesta“ autorů
Paula Schmitta a Fernandy Armenta-Schmitt s laskavým svolením původního
vydavatele (Blind Childrens Center v Californii, USA) a s fotografiemi tatínků/
našich klientů z akcí SPRP.
Kniha je souborem zamyšlení a postřehů o roli otců v životě dětí se zrakovým
postižením, o jejich pocitech, reakcích na novou situaci, vztahu ke svým dětem
i okolí. Obsahuje také osobní výpovědi a postřehy těchto otců, tématem i zpracováním je
tak autentickou a ojedinělou nabídkou s širokým uplatněním pro otce, rodiče dětí s postižením i odborníky.
Publikace vyšla s finanční podporou americké nadace Hilton/Perkins International a firmy Erika, a.s. Klientům ji půjčujeme, zájemci si ji mohou koupit v pracovištích SPRP, cena: 40,- Kč.
V listopadu jsme jako interní materiál vydali publikaci od Mercè Leonhardt: Vývojová
škála Leonhardtové pro nevidomé děti od 0 do 2 let, dále: PaedDr. Markéta Skalická:
Rozvoj zrakového vnímání, metodika stimulace zraku a zrakového tréninku v rané péči,
III. doplněné vydání; Sebrané materiály o rané péči v 10ti zemích EU (II.vydání); PaedDr. Jana Vachulová: Metodika integrace SPRP.
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VI. pracoviště Společnosti pro ranou péči
Metodické centrum
Klimentská 2
110 00 Praha 1
224 826 858
mobil: 777 235 630
e-mail: centrum@ranapece.cz
ředitelka SPRP: Mgr. Terezie Hradilková
koordinátorka Marie Hlavičková(od října - Jan Hradilek),koordinátorka projektu Zajišťování zdrojů: Markéta Novotná
(duben - Alice Buehler), koordinátorka aktivit vzdělávání : Irena Nolová (říjen - Anna Hladíková)
Poradní sbor ředitelky - metodickou radu tvořily odbornice Společnosti pro ranou péči, které garantují odbornou úroveň
SPRP ve svěřené problematice:
PaedDr. Markéta Skalická metodik stimulace zraku, Mgr. Hana Volná metodik stimulace zraku, Lucie Gregorová metodik
pohybového vývoje, PaedDr. Jana Vachulová metodik pro integraci
Metodické centrum:

•podává celorepublikové projekty (8 podaných, 7 schválených), zajišťuje finanční prostředky a zodpovídá za
jejich účelné vynakládání
•vedení a kontrolu účetnictví (ekonomka: Ing. Věra Likešová, účetní: Blanka Malá do 31.8. Od 1.9. zpracovává
účetnictví SPRP firma Kočka)
•řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost Středisek rané péče a vytváří jim administrativní, odborné a informační zázemí, aby mohla poskytovat služby programu Provázení na srovnatelné úrovni, podle přijatých
Standardů
•vydává interní materiály a směrnice
•plní vzdělávací a školící funkce organizace, podporuje další vzdělávání zaměstnanců, kurzy, supervize a školení. Vytvořilo knihovnu a připravuje odborné materiály pro zaměstnance, rodiče, odborníky a osvětové publikace pro veřejnost
•prezentuje Společnost pro ranou péči v České republice i v zahraničí a navazuje a udržuje mezinárodní kontakty.

Akce vzdělávání zaměstnanců pořádané Metodickým centrem:
Odborný seminář SPRP 2. - 4. listopadu:

Každoroční odborný třídenní seminář SPRP, účastnilo se ho 36zaměstnanců. Poradcům rané péče přinesl informace
z oblasti oftalmologie a neonatologie (MUDr.L.Kantor, MUDr Anna Zobanová), diskutovalo se o Standardech, pomůckách, vznikal nový záznamový arch - Karta klienta, zkušenosti si vyměnily instruktorky stimulace zraku... Pro koordinátory
regionálních pracovišť to byly informace z oblasti řízení, administrativní a účetní agendy, ...
Forma: přednášky, semináře, workshopy, diskuze, výměna a sdílení zkušeností, powerpointové prezentace z jednotlivých
středisek, kazuistický seminář, doporučená literatura, hračky...
Kurz „Poradce rané péče“:

20 absolventů (7 z jiných organizací), akreditovaný rekvalifikační kurz probíhal ve třech výukových blocích (celkem 72
hodin studia a 52 hodin praxe). Již 4. běh tohoto kurzu pro pracovníky v rané péči. Tentokrát jsme zvolili nový způsob
praxe - konzultace v rodině pod supervizí zkušeného poradce. Součástí kurzu byl i souborný materiál z přednášek kurzu
a odborné literatury pro frekventanty. (Absolvent kurzu ovládá metody podpory rodiny, přístupy ke klientovi v náročné životní situaci, dokáže rozpoznat krizi, umí rozhodnout, kdy a jaké doporučit specializované pracoviště, má přehled o speciálních metodikách stimulace vývoje dítěte, zná sortiment speciálních pomůcek, orientuje s v právních předpisech...)
6
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Kurz „Instruktor stimulace zraku“:

10 absolventů, akreditovaný rekval. kurz (58hod. studia + 52hod. praxe). Cílem kurzu bylo poskytnout absolventům kurzu komplexní přípravu pro práci v oblasti stimulace zraku dětí prakticky nevidomých, slabozrakých a dětí s více vadami.
Šlo o druhý běh nástavbového kurzu určeného již pracovníkům se znalostmi na úrovni tyflopedagogiky, příp. optometrie.
Součástí kurzu byl i souborný materiál z přednášek kurzu a odborné literatury pro frekventanty.
Týmové setkání pracovníků SPRP:

Konalo se 5. - 7.4. za účasti 35 pracovníků SPRP a 4 hostů. Hlavním cílem setkání bylo posílení sounáležitosti týmu, sdílení
a hledání nových možností napříč pracovními zařazeními a pracovišti Na programu byly např. zážitkové bloky, „chráněné dílny“dle nabídky jednotlivých středisek, workshopy ..., vše spojené s odpočinkem a relaxací v krásném prostředí
Železných hor.
Supervize a vzdělávání:

Díky finančním prostředkům z projektu „Zajišťování obnovitelných zdrojů pro služby rané péče“ EU Phare, který naše
organizace realizovala již od roku 2003, mohli všichni zaměstnanci využívat individuální odborné supervize a všechna
střediska SPRP i týmovou supervizi. Výsledkem projektu byly nejen konkrétní supervize v průběhu roku 2003 a 2004, ale
i navázání spolupráce s odborníky a zařazení supervize do běžného chodu organizace a pracovní náplně zaměstnanců
jako prevence syndromu vyhoření a konfliktů na pracovištích.
Supervize byly sjednávány na základě Dohody o poskytování supervize a o všech byly vedeny záznamy a vypracovány zprávy.
Zaměstnanci SPRP absolvovali i vzdělávání pořádané jinými organizacemi, např. Psaní projektů a žádostí - ICN, Krizová
intervence, Rodina v procesu změny, Systemický management, Seminář alternativní a augmentativní komunikace, Komunikační dovednosti pracovníka NGO, jazykové a počítačové kurzy, někteří terénní pracovníci i řidičské oprávnění...
Mezinárodní akce a organizace, se kterými jsme v roce 2004 spolupracovali:

•SENSIS International, Hilton/Perkins international program, ICEVI
•Ředitelka SPRP se v rámci tříletého projektu s holandskou nadací Sensis podílela na přípravě 3. mezinárodního workshopu o rané péči, který se tentokrát konal v Budapešti. Z 22 účastníků jich bylo 5 ze středisek SPRP (Doleželová, Doskočilová, Janoušová, Jírovská, Žlebková).
A poděkování našeho pracoviště patří:

•Za pomoc při Absolventském koncertu: panu Pecháčkovi, řediteli divadla Minor, za poskytnutí prostor divadla, Vítkovi
Březinovi za pomoc při převozu věcí, Kristině Maděričové za moderování, Markétě Stivínové za hudební doprovod
účinkujících, panu Kuglerovi za slevu na panely na výstavku o SPRP.
•Evě Štindlové za ruční malbu 600 vánočních přání SPRP.
•Martě Jungmannové za osobní nasazení při zajišťování tisku publikace „Otcové: Společná cesta“.
•MUDr. Kantorovi za přednášku „Neonatologie v ČR“.
•Rodině MUDr.Iny Sádlové za to, že můžeme pracovat v příjemných prostorách jejich domu.
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Středisko rané péče Brno
Nerudova 7
602 00 Brno
541 236 743
mobil: 777 234 034
mobil v autě: 777 234 134
brno@ranapece.cz
Vedoucí: Mgr. Ivana Kudelová

Rok 2004 byl pro brněnské Středisko rokem významných změn: obměnil se
náš odborný tým, díky vstřícnosti Magistrátu města Brna se nám podařilo
přestěhovat pracoviště do větších a světlejších prostor a na sklonku roku jsme získali od Nadace Pomozte dětem finanční
prostředky, které z větší části pokryly náklady na výměnu starší bílé Felicie „Sněhurky“ za novou červenou Fabii „Karkulku“.
I v době změn však zůstalo mnohé „při starém“ - především snaha poskytovat klientským rodinám co nejširší spektrum
služeb na vysoké profesionální úrovni. Kromě standardních konzultačních návštěv v rodinách spojených s půjčováním
speciálních pomůcek a hraček byly v naší nabídce zastoupeny i další odborné konzultace, zaměřené například na zrakovou stimulaci, bukofaciální stimulaci, podporu rozvoje pohybových schopností dítěte nebo konzultace s psychologem
či logopedem. Oblíbené setkávání v rámci Klubů rodičů poskytovalo účastníkům nejen možnost vzájemného předávání
zkušeností, ale i další informace a inspiraci v rámci připraveného programu. Hojně využívané byly telefonické konzultace
a vyhledávání a zasílání písemných informací a materiálů poštou i poskytování kontaktů na další odborná pracoviště a
různé podpůrné terapie. Rodičům byla k dispozici knihovna s odbornou i populárně naučnou literaturou. Většina našich
klientských rodin odebírala časopis Rolnička - rodiče si pochvalovali nejen jeho přínos v podobě odborných informací a
inspirace, ale i prostor na sdělování osobních příběhů a zkušeností.
V uplynulém roce 2004 jsme pokračovali ve spolupráci s vysokými školami a vyššími odbornými školami, které připravují pro
praxi další odborníky, stejně intenzivně jsme se zabývali dalším vzděláváním našich pracovníků. Vzhledem k tomu, že v našem
pracovním týmu jsou v současné době zastoupeny snad všechny odbornosti, které jsou důležité pro naši cílovou skupinu, budeme se i nadále snažit o další rozvoj služeb rané péče v našem regionu a zlepšování jejich dostupnosti pro všechny potřebné.
Počet podaných projektů: 5 (z toho úspěšných: 5)
A naše poděkování patří:

Vzhledem k tomu, že výroční zpráva Společnosti pro ranou péči má omezený prostor pro uvádění informací za jednotlivá
pracoviště, nemůžeme jmenovat všechny, kteří by si zasloužili naše poděkování za podporu, pomoc či spolupráci. Kromě
vstřícnosti všech osob a subjektů, které přispěly na naši činnost finanční částkou nebo věcným darem, nás také speciálně potěšil zájem těch, kdo se zapojili do realizace stěhování střediska na novou adresu. Milá a užitečná byla pomoc
ze strany rodičů – klientů. Obdivuhodná byla obětavost některých našich rodinných příslušníků a rodinných přátel. Za
všechny ostatní bychom chtěli uvést alespoň následující jména osob a názvy subjektů: Ing. Radomír Jonáš, náměstek primátora Statutárního města Brna, Ing. Josef Michl - Michl Motosport, Minolta Konica, Ing. Pavel Bína - firma STABIL, PhDr.
Marcela Halířová, pan Jiří Vala - firma DŘEVOS, paní Hana Tylová – Japos Brno, Paní Morávková, paní Křížová, paní
Kamenská, Ing. Daniel, paní Juříčková, paní Navrátilová, pan Polách, paní Janáková, pan Jeřábek, pan Slačálek, paní
Kučerová, paní Ryšavá, paní Nováková, pan Klusáček, paní Davidová z Brna, paní Davidová z Knínic, paní Jasparová,
ZŠ Osvětimany, Sbor Deo Gratias, Ing. Arch. Markéta Šucmanová - bezplatný projekt na vybavení nových prostor, Ing.
Petr Nykodým a Pavel Dostál - pomoc při stěhování.
Tabulka klientů podle bydliště a služeb poskytovaných brněnským SRP v roce 2004
Město,
Počet Konzultační Komplexní Telefonní
Účast
Účast
obec klientských
návštěvy posouzení konzultace
klubu na pobyt.
rodin v rodinách/
rodičů
kurzu
ambulance
(počet osob)

Kraj

Jihomoravský
Jihomoravský
Zlínský
Vysočina
Pardubický
celkem
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Brno
ostatní města a obce
část kraje
část kraje
Polička a okolí
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26
34
11
21
3
95

76/7
123/3
37/2
77/2
12/0
325/14

3
7
4
14

33
10
5
5
53

80
21
6
21
128

2 rodiny
7 rodin
1 rodina
2 rodiny
1 rodina
13 rodin

Středisko rané péče České Budějovice
Jizerská 4
370 11 České Budějovice 2
385 520 088
mobil: 777 234 032
budejovice@ranapece.cz
Vedoucí: Mgr. Martina Papoušková

Rok 2004 završil 10 let existence českobudějovického Střediska rané
péče. Podařilo se nám z výtěžku sbírky „Pomozte dětem!“ projektu NROS
a ČT zakoupit služební automobil a pomůcky pro vyšetřování a stimulaci zraku. Spolehlivé auto nám zajistí pohotovou
a bezpečnou dopravu a rychlé reakce na potřeby klientů. Můžeme navštěvovat rodiny ve frekvenci, která je v jednotlivých rodinách potřebná, a pracovat s objemnějšími pomůckami, dětem vozit hračky a pomůcky z půjčovny.
V tomto roce jsme se soustředili na zvyšování odborné úrovně členů týmu a jejich spolupráce. Díky depistáži u odborných
lékařů se o našich službách dozvědělo více rodin i s velmi malými dětmi. Můžeme jim tak pomoci co nejdříve.
Českobudějovické Středisko poskytuje služby klientům bydlícím na území Jihočeského kraje a v okrese Pelhřimov kraje
Vysočina. Nejdále jsme v tomto roce jezdili do vzdálenosti 120 km.
Akce pro klienty a veřejnost v roce 2004:

•Během roku jsme rodiny pozvali do Střediska na seminář o sociálně právní problematice, rodiče se dozvěděli o pomůckách, o příspěvcích, o tom, kde a jak žádat, podělili se navzájem o své zkušenosti. Na setkání s muzikoterapií
rodiče zjistili, jaké má jejich dítě hudební vlohy a společně si zamuzicírovali. Při výtvarné dílně se rodiče s dětmi
naučili vyzdobit tričko hmatovými barvami. Tak jako každý rok jsme se i letos s rodinami viděli na sobotním Letním
a Vánočním setkání. Českobudějovické Středisko v roce 2004 pořádalo kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením (Holenský dvůr).
•Pro veřejnost jsme připravili Den otevřených dveří s programem „Moje ruce se učí koukat“.
•Oslavili jsme 10. narozeniny českobudějovického střediska společně s lidmi a přáteli, kteří s námi byli v době našich začátků, a se všemi, kteří v uplynulých deseti letech přispěli svým dílem a financemi k existenci této služby, s rodinami, za
kterými jsme jezdili a za kterými stále jezdíme, a v neposlední řadě s kolegy a kolegyněmi ze spřízněných organizací,
jejichž spolupráce si velmi vážíme.
Počet podaných projektů: 4 (z toho úspěšné: 3)
Přehled o klientech:

Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

43
36
2
0
13
7

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny

15
12
200
6
0
3
2
výroční zpráva 2004

9

Středisko rané péče Liberec
Matoušova 406
460 01 Liberec
485 109 564
mobil: 777 234 033
mobil v autě: 777 234 133
liberec@ranapece.cz
Vedoucí: PaedDr. Alexandra Bečvářová

Již v loňské výroční zprávě jsme informovali o plánovaném stěhování střediska.
Nakonec ke stěhování ani v tomto roce nedošlo. Rok 2004 jsme strávili v opuštěné budově, určené k rozsáhlé rekonstrukci, kde nás stále častěji navštěvovali holubi. A tak jsme se postupně začali těšit na
změnu. Nutné opravy nových prostor, které nám Magistrát města Liberec nabídl a zajišťoval, se ale opožďovaly a v průběhu
prosince jsme již „žili v krabicích“, ale stále na stejném místě. Náš tým opět doznal změny. Na mateřskou dovolenou odešla
kolegyně Bc. Kateřina Lajtkepová - Burešová. Místo ní nastoupila Mgr. Hana Novotná. V květnu bylo naše středisko vykradeno. Díky celé řadě dárců jsme mohli všechny ukradené pomůcky a zařízení (včetně light-boxů) pořídit znovu.
Poradci poskytovali konzultace klientským rodinám v celém Libereckém kraji, v části Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Aktivně se účastnili na přípravě komunitních plánů obcí Libereckého kraje. Poradkyně střediska
Iva Jírovská se zúčastnila mezinárodního workshopu o rané péči v Budapešti.
Vzhledem k absenci služeb rané péče rodinám dětí s jiným typem postižení v Libereckém kraji plánuje středisko v příštím
roce rozšíření cílové skupiny a poskytování služeb rané péče i rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením
zdravého vývoje v oblasti motorické a mentální. Proto dojde k doplnění týmu střediska o další odborníky. Terénní charakter komplexu služeb doplňovaly aktivity, které jsou pro rodiny zdrojem vzájemné podpory a inspirace pro výchovu jejich
dětí. Již na letní setkání přijelo hodně rodičů, ale při Vánočním setkání nás příjemně překvapila účast téměř 50ti rodin.
•konzultace v rodině
•komplexní posouzení ve Středisku
•semináře pro rodiče - masáže kojenců a aromaterapie - březen 04
•kurzy
•skupiny rodičů
•ambulantní stimulace zraku
•konzultace s psychologem
•4x ročně tématická setkání rodin: jarní setkání - hipoterapie, canisterapie, podzimní setkání – canisterapie, nabídka
rehabilitačních pomůcek, vánoční setkání - výtvarná dílna, divadlo. Setkání bývalých klientských rodin.

Služby a akce pro klienty:

Akce pro veřejnost:

•30dní pro neziskový sektor - prezentace SRP v Krajské vědecké knihovně - únor 04
•30dní pro neziskový sektor - prezentace SRP v prostorách MÚ Jablonec nad Nisou - únor - březen 04
•během tohoto roku probíhala průběžně prezentace činnosti SRP Liberec na různých městských a obecních úřadech
v působnosti SRP
Přehled o klientech:
•seminář pro poradce - masáže
Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
55
kojenců a aromaterapie - březen 04
Počet podaných projektů: 29

(z toho úspěšných: 22)

z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

50
3
1
16
10

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny
10
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18
16
279
38
7
13
5

Středisko rané péče Olomouc
Dolní nám. 38
771 00 Olomouc
585 222 921
mobil: 777 234 035
mobil v autě: 777 234 135
olomouc@ranapece.cz
Vedoucí: PhDr. Dagmar Krutilová

Tým olomouckého střediska pracuje v krásných prostorách historického
jádra města Olomouce ve stejném personálním složení již šestým rokem.
V roce 2004 jsme oslavili 10. výročí naší činnosti. Na oslavě se sešli bývalí
i současní klienti a kolegové, spolupracující lékaři, zástupci olomouckého
Magistrátu a Krajského úřadu. Na programu se podíleli žáci Speciální
školy pro zrakově postižené v Litovli, s organizací nám pomáhali studenti
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Večer moderovala herečka Moravského divadla Ivana Plíhalová. Všichni zúčastnění se dobře bavili a přáli
Středisku hodně úspěchů do dalších let.
Akce pro klienty a veřejnost:

•Kurz masáží pro klienty,
•Den otevřených dveří, Setkání rodičů (s tématem canisterapie, získávání kompenzačních pomůcek, s výrobou hraček),
zúčastnili jsme se několika konferencí (Psychologické dny, Konference o hluchoslepotě, Konference o financování
NNO), zorganizovali jsme několik akcí v rámci Týdne pro duševní zdraví (cvičení, břišní tance) a také Rehabilitační
kurz pro rodiny, oslavili jsme 10. výročí založení Střediska
Počet podaných projektů: 8 (z toho úspěšných: 8)

Přehled o klientech:

Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

53
48
2
1
9
8

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny

12
9
227
7
2
0
2
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Středisko rané péče Ostrava
Nádražní 110
702 00 Ostrava
596 112 473
mobil: 777 234 036
mobil v autě: 777 234 136
ostrava@ranapece.cz
Vedoucí: Petra Doleželová, DiS

Ostravské středisko sídlí v městě Ostrava a poskytuje své služby v celém
Moravskoslezském kraji. Kraj i samotné Město Ostrava jsou charakteristické především vysokou mírou podpory v oblasti sociálních služeb. V roce 2004 se rozjelo v našem městě Komunitní
plánování sociálních služeb, ve kterém se v podskupinách scházeli poskytovatelé, uživatelé a účastnící z řad orgánů státní
správy a plánovali budoucnost sociálních služeb. Středisko rané péče se na plánování také aktivně podílelo. Výsledkem
je 100% schválení komunitního plánu Města Ostravy na rok 2005/2006, což je bezpochyby velký úspěch.
Loňský rok byl pro ostravské středisko plný změn a velkých událostí. V říjnu 2004 jsme oslavili desáté výročí existence
Střediska za hojné účasti současných i bývalých klientských rodin, spolupracovníků z řad lékařů, pedagogů, psychologů...
A v neposlední řadě za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, Města Ostravy a městských obvodů.
V listopadu 2004 jsme absolvovali přípravnou inspekci MPSV na kontrolu Standardů kvality sociálních služeb.
Služby a akce pro klienty:

•Seminář o alternativní komunikaci
•setkávání rodičů
•rehabilitační kurz pro rodiny
•10. výročí založení střediska
Středisko zajišťovalo pravidelně konzultace v rodinách, ambulantní programy, setkávání rodičů, konzultace pro rodiče i
veřejnost, půjčování, zasílání... A díky podpoře Magistrátu Města Ostravy jsme mohli v tomto roce opět uspořádat rehabilitační kurz pro rodiny s dětmi.
Akce pro veřejnost:

•den otevřených dveří, seminář „Nevidím“ pro veřejnost a ve školách, oslavy 10. výročí založení Střediska
Počet podaných projektů: 11 (z toho úspěšných: 8)
Přehled o klientech:

Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

58
45
4
1
24
11

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny
12
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35
20
205
36
15
12
5

Středisko rané péče Plzeň
Tomanova 5
301 00 Plzeň
377 420 035
mobil: 777 234 037
plzen@ranapece.cz
Vedoucí: Mgr. Miroslava Bartošová

V roce 2004 se tým Střediska rané péče v Plzni velmi změnil, vedoucí Jana
Lukejová odešla na mateřskou dovolenou a místo ní od března nastoupila
Mirka Bartošová. Náš tým se též rozrostl o externí spolupracovníky, např. o paní Kristu Hemzáčkovou, díky níž u nás od
října probíhá ambulance Alternativní a augmentativní komunikace.
V tomto roce jsme se věnovali zvyšování odborné úrovně týmu, M. Bartošová a Z. Čechová absolvovaly rekvalifikační
kurz Poradce rané péče, Z. Čechová úspěšně dokončila kurz Instruktor stimulace zraku a tím obohatila náš tým o další
odbornost, všechny pracovnice absolvovaly kurz PC pro pokročilé, M. Bartošová a koordinátorka R. Stanislavová se
věnovaly zvyšování znalostí v oblasti fundraisingu.
Nadále sídlíme v prostorách pronajatých od ÚMO Plzeň 3, ale díky velkému zájmu rodičů o společná setkávání rodin
zjišťujeme, že se nejspíš v blízké době budeme muset zajímat o prostory jiné, větší.
Plzeňské Středisko rané péče zajišťuje mobilní služby rané péče klientům v Plzeňském a Karlovarském kraji. V tomto
roce jsme se též zaměřili na prezentování Střediska a rozsáhlou depistáž u odborných lékařů na celém území naší
působnosti.
Služby a akce pro klienty:

•konzultace v rodině
•ambulantní služby: zraková stimulace, alternativní a augmentativní komunikace
•komplexní posouzení ve Středisku
•kurzy pro rodiny
•odborné semináře pro rodiče
•2x ročně setkání rodin: letní, zimní
Počet podaných projektů: 6 (z toho úspěšných: 5)
Akce Střediska Plzeň v roce 2004

17. 3.

Den otevřených dveří v SRP Plzeň - s prezentací zrakově stimulačních hraček pí. Jany Martínkové - pro klienty
i veřejnost
17. 4. Seminář pro rodiče na téma: Sociálně právní problematika
28. 4. Seminář pro studenty SZŠ Klatovy
5. 6. Seminář pro rodiče na téma: Alternativní komunikace
4.6.
Prezentace SRP na Oční klinice FN Plzeň
4. 9. Letní setkání rodin s grilováním
2. 11. Benefiční koncert „Vlídný tmavomodrý svět“ - Lions club Plzeň Bohemia
4. 12. Mikulášské setkání rodin
Organizace a odborníci, se kterými jsme v roce 2004 spolupracovali:

SPC pro zrakově postižené Plzeň - návazná péče, spolupráce při péči o klienty
SPC pro tělesně postižené Plzeň - návazná péče, spolupráce při péči o klienty
Oční klinika FN Plzeň - přednostka MUDr. Říčařová, MUDr. Marková
MUDr. Dortová - neonatologie FN Plzeň
MUDr. Topinková, MUDr. Řezáčková - oční ambulance Plzeň
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Poděkování:

Janě Lukejové, DiS - za velkou podporu a rady
Janě Martínkové - za skvělou prezentaci hraček na Dni otevřených dveří

Přehled o klientech:

Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

32
20
0
2
13
8

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny

14
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14
13
107
12
5
4
1

Středisko rané péče Praha
Haštalská 27
110 00 Praha 1
224 826 860
mobil: 777 234 031
mobil v autě: 777 234 131
praha@ranapece.cz
Vedoucí: Mgr. Helena Janoušová

Středisko rané péče poskytovalo v roce 2004 služby 156 klientům z 5 krajů (Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Ústecký).
Kromě terénních služeb jsme klientům nabízeli ambulantně komplexní posouzení vývoje dítěte a potřeb rodiny, fyzioterapii, stimulaci zraku. Naši nabídku jsme od září rozšířili o videotrénink interakcí. Této metody podpory komunikace rodičů
s dítětem využilo 5 rodin. Našim klientům nabízíme též konzultace s psychologem. Ve Středisku se konala pravidelná
setkání rodičů, jedni z klientů v jejich rámci zorganizovali pro ostatní návštěvu jízdárny s projížďkou na koních pro děti.
V průběhu roku Středisko uspořádalo dva velmi úspěšné semináře - „Pes jako lék a pomocník“ s možností vyzkoušení canisterapie v praxi a ve spolupráci s firmou Setrans prezentaci rehabilitačních pomůcek a didaktických hraček. Veřejnost
i rodiče jsme pozvali na Den otevřených dveří na téma „Co si ruce přečtou“, spojený s výkladem základů tyflografiky
a s výrobou hmatových knížek pro děti. V listopadu pražské Středisko spolu s Metodickým centrem pořádalo již tradiční
„Absolventský koncert“. V prosinci jsme se se skupinou rodičů a dětí sešli na víkendovém mikulášském setkání, nabitém
výtvarnými činnostmi pro malé i velké a předvánoční atmosférou.
Středisko rané péče Praha působí jako fakultní nebo školní pracoviště řady škol. Hostilo také pravidelná odborná setkání
celorepublikové Asociace pracovníků v rané péči.
Poděkování:

Rádi bychom poděkovali všem, kteří v roce 2004 podpořili naši činnost, kromě všech sponzorů a dárců také našim rodinným příslušníkům a přátelům, kteří nám nezištně pomáhají zvládat pravidelný nápor nejrůznějších pracovních drobností
i mimořádné události, praktikantkám Elišce Maňákové (VOŠ Jahodová, Praha 10) a Petře Ducháčové (VOŠ Evropská,
Praha 6) a řadě dalších. Děkujeme také všem klientům, kteří nás sami podpořili hmotným či finančním příspěvkem nebo
zprostředkovali sponzorský dar. Děkujeme také všem, díky nimž se rodiče včas dozvídají o službách rané péče - zejména
MUDr. Anně Zobanové, týmům porodnických oddělení v Praze u Apolináře, Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, pracovníkům Centra zrakových vad a Oční kliniky Motol, lékařům z očních klinik Hradec Králové, Ústí nad Labem, kolegyním
z ostatních Středisek rané péče (Tamtam, Diakonie, Pardubice).
Počet podaných projektů: 20 (z toho úspěšných: 15)
Přehled o klientech:

Počet klientských rodin střediska v uplynulém roce
z toho dětí s kombinovaným postižením
z toho dětí s duálním postižením
z toho dětí v ústavním zařízení (USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2004
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2004

156
109
12
2
36
32

Přehled o poskytnutých sužbách v roce 2004:

Počet komplexních posouzení
z toho přijatých
Počet konzultací v rodině
Počet ambulantních služeb (ne v hodinách – počet konzultací)
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce
Počet klientů ze Sřediska, kteří se účastnili kurzu pro rodiny

55
36
692
136
7
59
15
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VII. tým Společnosti pro ranou péči:
V roce 2004 našimi zaměstnanci byli:

Bartošová Miroslava Mgr., Bartošová Zdenka Bc., Bečvářová Alexandra PaedDr., Buehler Alice Mgr., Burešová
Kateřina Bc., Čada Filip, Čechová Zuzana Bc., Doleželová Petra Dis, Doskočilová Kateřina Mgr., Dunděrová Markéta
Mgr., Dunděrová Martina Mgr., Gregorová Lucie Dis, Herynková Martina Mgr., Hlavičková Marie, Hojná Tereza Mgr.,
Hradilek Jan, Hradilková Terezie Mgr., Hrázdilová Magda Bc., Janoušová Helena Mgr., Jelínková Dagmar Mgr., Jírovská Ivana PaedDr., Jiřičková Naďa Mgr., Kouřilová Věra, Kouwen Otto, Krutilová Dagmar PhDr., Kudelová Ivana Mgr.,
Kuchařová Jarmila, Kupilíková Lucie Ing., Kvičinská Barbora Mgr., Likešová Věra Ing., Lukejová Jana Dis.,mähringová
Radka Mgr., Malá Blanka, Muchová Hana Mgr., Navrátilová Lenka, Nolová Irena Mgr., Novotná Hana Mgr., Novotná Markéta, Nykodýmová Daniela, Papoušková Martina Mgr., Páralová Šárka, Pavlíčková Hana Dis, Petr Miroslav,
Petrová Olga, Pexiederová Alice Bc, Plíšková Jana, Poláková Eva, Sikorová Eva Dis., Sitařová Andrea Mgr., Skalická
Markéta PaedDr., Slámová Silvie Bc., Solověvová Jana, Stanislavová Romana, Starečková Jiřina, Svobodová Klára
Mgr., Šebelová Radka Mgr., Šňupárková Naděžda Mgr., Trajerová Hana Ing., Tušlová Jana Mgr., Vachulová Jana
PaedDr., Volná Hana Mgr., Žlebková Edita.
Výkon civilní služby: Holeček Pavel (do března)
Děkujeme za pomoc a podporu našim kolegyním na mateřské dovolené a bývalým zaměstnancům, kteří pomáhají
Střediskům a klientům radou, pomocí i podporou.
Externí spolupracovníci (dohody o provedené práci, fakturované služby):

B. Bačkovská, Mgr. J. Barvíková, I. Batovcová, Mgr. P. Baxová, K. Beaufortová, Mgr. M. Bečvářová, Bc. V. Bechyňová,
Mgr. G. Bělková, L. Boldysová, C. Božoňovská, M. Brabcová, J. Brabec, PaedDr. E. Brožová, S. Buryanová, JUDr. Z.
Cupková, J. Čermáková, Mgr. Š. Čermáková, Mgr. L. Černíková, M. Dlouhý, J. Dočkalová, K. Dočkalová, H. Fejkusová, K. Gregorová, MUDr. J. Hálek, K. Hemzáčková, Mgr. A. Hladíková, Mgr. T. Hojná, Z. Hovorka, A. Hradilková, Ž.
Hradilková, K. Chupková, Mgr. H. Jahnová, PhDr. M. Janíková, P. Janouš, I. Jarníková, Mgr. I. Jašíčková, Z. Jášová, J.
Ječmínková, Mgr. M. Johnová, PhDr. I. Jungwirthová, K. Ketmanová, Mgr. J. Kliková, Mgr. D. Klímová, A. Koblasová,
H. Kosová Dis., PhDr. D. Krejčířová, K. Krutilová, Mgr. P. Kubisz, A. Kunová, R. Kunzmannová, Ing. J. Kutilová, Mgr. B.
Kvičinská, M. Lábusová, J. Lasák, R. Lindourková, PhDr. Y. Lucká, K. Maděričová, P. Maráčková, M. Mařák, V. Melichar, Mgr. S. Mikešová, PhDr. D. Moravcová, Ing. J. Mucha, MUDr. P. Myška, A. Nedbalová, MUDr. M. Neklanová,
PhDr. L. Němcová, M. Němcová, K. Neverišová, T. Nykodým, L. Pangrác, V. Papoušek, Mgr. M. Pastuchová, J. Pavlová,
M. Péčová, H. Pešková, Z. Peterová, Bc. P. Pinsner, PaedDr. M. Potměšil, L. Prchalová, E. Procházková, M. Procházková, Mgr. P. Prymusová, H. Rašková, Mgr. E. Rothová, A. Řiháčková, B. Říhová, MUDr. S. Severa, E. Sikorová Dis, Ing.
P. Skalický, Mgr. P. Skalová, V. Slováková, MUDr. D. Stejskal, Mgr. M. Straková, V. Strenková, Mgr. R. Šebelová, L.
Šmerdová, MUDr. K. Špačková, E. Štanclová, M. Štěpánek, J. Urbánková, PhDr. A. Uváčiková, F. Vachule, M. Vachule,
M. Vachulová, MUDr. Z. Válková CSc., Mgr. T. Vidová, D. Vilášková, Mgr. J. Votava, P. Vyroubal, MUDr. A. Zakoutová,
MUDr. B. Zlatohlávková, MUDr. A. Zobanová
Mzdové účetnictví:

Děkujeme panu Ing. Miroslavu Polákovi za to, jak trpělivě a pečlivě zvládá mzdovou a personální agendu naší organizace.
Přehled počtu zaměstnanců SPRP průměrný stav v roce 2004:
Pracoviště

Metodické centrum
Brno
Č. Budějovice
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Celkem
16
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počet pracovníků

přepočtený stav

6
8
4
5
5
6
3
11
49

4,763
5,555
2,928
4,338
3,534
4,745
2,375
8,044
36,283

VIII. finanční zpráva
Organizace vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
V účetnictví v roce 2004 bylo odděleně vedeno a sledováno financování:

•8 pracovišť - 7 regionálních Středisek rané péče a Metodického centra
•16 zakázek - aktivit v rámci činností Společnosti pro ranou péči se 145 centrálními i regionálními finančními zdroji
Přispěvatelé Společnosti pro ranou péči jsou detailně informováni o způsobu využití poskytnutých finančních prostředků.
V době přípravy této zprávy pro tisk provádí audit účetní závěrky: Ing. Jana Kutilová

A) Struktura nákladů a výnosů SPRP

Náklady
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
spotřeba materiálu
spotřeba energie, plynu, tepla
spotřeba PHM
opravy a udržování
cestovné
služby
ostatní sociální náklady
náklady na reprezentaci
daně a poplatky
odpisy
ostatní náklady
Celkem

daně a poplatky

odpisy

v tis. Kč
7215
2216
1523
89
267
346
317
2599
182
110
15
614
304
15797

%
45,67
14
9,64
0,6
1,7
2,2
2
16,45
1,15
0,7
0,01
3,9
1,9

Výnosy
v tis. Kč
provozní dotace ze st. rozpočtu
5648
prov. dotace od samospráv
5044
prostředky poskytnuté z EU
1175
příspěvky od práv. a FO
375
přísp. od domácích nadací
1262
přísp. od zahraničních nadací
378
členské příspěvky
2
tržby za semináře
152
tržby z reklamy
13
předplatné Rolnička
51
tržby za pobyty
174
tržby z prodeje majetku
172
zúčtování fondů
1143
přijaté úroky
44
ostatní výnosy
331
celkem
15964
tržby za pobyty

ostatní náklady

předplatné Rolnička

náklady na reprezentaci

tržby z reklamy

ostatní sociální náklady

tržby za semináře
služby

tržby z prodeje majetku

%
35,37
31,6
7,36
2,35
7,9
2,37
0,01
1
0,08
0,3
1,1
1,1
7,15
0,27
2,07

zúčtování fondů
přijaté úroky
ostatní výnosy
provozní dotace ze SR

členské příspěvky

mzdové náklady

přísp.od zahraničních nadací
přísp.od domácích nadací
cestovné
opravy a udržování

příspěvky od práv. a FO

spotřeba PHM
prostředky poskytnuté z EU
spotřeba energie,
plynu, tepla
spotřeba materiálu

prov.dotace od samospráv

zákonné sociální pojištění

Hospodářský výsledek

167
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B) Podíl jednotlivých krajů na financování celkových nákladů
v tis. Kč
1542
536
95
350
340
135
131
140
209
117
78
2130

Hlavní město Praha
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Liberecký kraj
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Celkem

C) Náklady podle jednotlivých pracovišť (středisek)
v tis. Kč
2620
3757
1271
2207
1797
1498
1687
960
15797

Metodické centrum
SRP Praha
SRP České Budějovice
SRP Liberec
SRP Brno
SRP Olomouc
SRP Ostrava
SRP Plzeň
Celkem

D) Fin ancování ztěžejních zakázek- aktivit SPRP realizovaných v roce 2004
ZAKÁZKA Č. 0 - SLUŽBY RANÉ PÉČE
Náklady: 12 517 275 Kč
Výnosy (podíl na financování):
Kč
5 648 300
4 991 902
1 502 073
375 000

MPSV
kraje, obce, magistráty
nadace
příspěvky a dary

%
45%
40%
12%
3%

KURZY PRO RODINY
ZAKÁZKA Č. 7 – ROŽNOV I. 23. – 29. 5.
Náklady: 170 638,92 ,-Kč
Podíl na financování:
Kč
58 999, 92
59 247, 50
7911, 50
44 480

18

Projekt č. 210 Město Ostrava
Projekt č. 306 Nadace Sensis
Projekt č. 824 Pan Veselka
Platby klientů

výroční zpráva 2004

%
34,58
34,72
4,72
26,06

ZAKÁZKA Č. 8 – HOLENSKÝ DVŮR 9. – 15. 5.
Náklady: 303 233,65 Kč
Výnosy (Podíl na financování): celkem 311 091,- Kč
Kč
30 439
92 362
69 260
4 000
7 500
107 530

Projekt č. 306 Nadace Sensis
Projekt č. 307 Duhová energie
Projekt č. 410 EU Phare
Projekt č. 318 Nadace Syner
Projekt č. 200 Příspěvky obcí
Platby klientů

ZAKÁZKA Č. 9 – ROŽNOV II.

%
9,8
29,7
22,26
1,3
2,4
34,6

19. – 25. 6.

Náklady: 158 492,- Kč
Podíl na financování:
Kč
46 795,70
50 000
11 641,30
50 055

Projekt č. 306 Nadace Sensis
Projekt č. 228 Město Olomouc
Projekt č. 410 EU Phare
Platby klientů

%
29,5
31,6
7,3
31,6

ZAKÁZKA Č. 2 – „ZAJIŠŤOVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ“ VČETNĚ VZDĚLÁVÁNÍ
Náklady: 1 260 642,22 Kč
Podíl na financování:
Kč
1 175 357,76
7 684
37 900
39 700,46

%
Dotace EU 2004
Projekt č. 308 Nadace Sensis
Nadace Sensis, Nadace pro obnovu a rozvoj
Ostatní příjmy

93,23
0,6
3
3,15
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IX. Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na financování služeb rané péče
A) Na celorepublikové projekty přispěli:

Metodické centrum
Státní správa:
MPSV ČR

Nadace:
NROS
Nadace pro obnovu a rozvoj
Nadace Terezy Maxové - Transgas a.s.
Nadační fond Českého rozhlasu

Zahraniční nadace:
C.N. Hilton Foundation - Hilton/Perkins International Programme
Sensis – International Programme

Firmy:

Soukromé osoby:

Erika a.s.
Press Servis s.r.o.
Blueberg a.s.

Tereza a Tomáš Uhrovi
Jaroslava Navrátilová
Alois Kučera
Jiří Podzimek
MUDr. Blanka Zlatohlávková
JUDr. Zdena Cupková
Ing. Michal Voráček

B) Na regionální projekty přispěli:

Brno
Krajské úřady:
Jihomoravský
Vysočina
Zlínský
Magistrát měst:
Brna
Břeclav
Kyjov
Mikulov
Polička
Polná
Svratka
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
Obce:
Benetice
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Boprač
Bořetice
Hluboké Mašůvky
Knínice u Boskovic
Kostelec u Kyjova
Kuchařovice
Lednice
Milonice
Nové Veselí
Salaš
Skalice nad Svitavou
Strání
Sudice
Troubsko
Tvarožná
Vojkovice
Firmy:
Japos, s.r.o.

Minolta Konica
ZŠ Osvětimany
Michl Motosport, s.r.o.
Stabil, s.r.o
Sbor Deo Gratias
Dřevos Cetkovice
Soukromé osoby:
PhDr. Halířová
paní Janáková
paní Nováková
paní Morávková
pan Jeřábek
paní Juříčková
pan Slačálek
paní Navrátilová
paní Kučerová
pan Polách
paní Ryšavá

České Budějovice
Krajské úřady:
Jihočeský kraj - Krajský úřad

Městské a obecní úřady:
Statutární město České Budějovice
Město Bechyně
Město Jindřichův Hradec
Město Lišov
Město Pelhřimov

Liberec
Krajské úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje

Městské a obecní úřady:
Hrádek nad Nisou
Víchová nad Jizerou
Bukovice
Liberec
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Jičín
Jiříkov
Mnichovo Hradiště

Firmy:
Ornex
Peguform Bohemia, k.s.

Olomouc
Krajské úřady:
Olomouckého kraje
Zlínského kraje

Městské a obecní úřady:
Olomouc
Přerov
Prostějov
Hranice
Dřevnovice
Stražisko
Klenovice na Hané

Město Strakonice
Město Veselí nad Lužnicí
Obec Brloh
Obec Dolní Dvořiště
Obec Kunžak
Obec Suchdol nad Lužnicí
Obec Temelín
Obec Záhoří u Písku

Firmy:
Agentura eF

Czech Forwarding Age
Daniel Šorm, s.r.o.
J.Němeček
Marek Platz
Fortuna a.s.
Jostav, s.r.o.
Růžička, s.r.o.
Oaza net, s.r.o.
Sequana, s.r.o.
Cevina, s.r.o.
MC Donald
Librec
Tesco Stores
J. Fryč
knihkupectví Liberec
Foto Škoda
MK Trading

Nadace:
Duhová energie

Zubří
Otaslavice
Kateřinice
Uhřičice
Bochoř
Kroměříž
Morkovice – Slížany
Dub nad Moravou
Rohozná
Dolní Újezd

Firmy:
Olterm & TD Olomouc
MAPEI s.r.o.

Alimpek s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
HBSW, a.s., Dobrá voda
Madeta a.s.
Masna Studená
Schmied s.r.o.
SOU truhlářů Ledenice
Záruba M K s.r.o.
ZŠ Vltava
ŽUŽO - LIDO

Preciosa
Euronisa
Syner
Výbor dobré vůle
- nadace Olgy Havlové

Soukromé osoby:
Pochman Luděk
Jan Smékal
Eva Tománková
manželé Tománkovi
Marta Bayerová
Kálalová Jana
Bartošová Blanka
Kaplanová Jiřina
Bayerová Marta
Manželé Jozífkovi
Jiřina Iličová
Fabienna Bognárová
hosté Baru Skalák

J.M.I.T.
GAMA G&V s.r.o.
HOPI POPI a.s.
DITTMAN CONSULTING s.r.o.
OPTIKA TOMIK s.r.o.
I. ART INTERÉR

Nadace:
Dětský mozek

Soukromé osoby:
manželé Divocí
RNDr. Ivan Marek
pan Miloš Bruckner
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Ostrava
Krajské úřady:
Moravskoslezský kraj

Městské a obecní úřady:
Magistrát města Ostravy
Magistrát města Opavy
Magistrát města Havířova
Magistrát města Karviná
Město Bílovec
Obec Bernartice nad Odrou
Obec Melč
Obec Mosty u Jablunkova
Obec Vendryně
Úmob Moravská Ostrava
a Přívoz
Úmob Ostrava - Martinov
Úmob Ostrava - Jih

Firmy:
fa. Hruška, s.r.o.

Plzeň
Krajské úřady:
Karlovarský kraj

Městské a obecní úřady:
Magistrát města Plzně
Městský úřad Loket
Městský úřad Nejdek
Městský úřad Domažlice

Praha
Krajské úřady:
Středočeský kraj

Městské a obecní úřady:
Magistrát hl. m. Prahy
Město Benešov
Město Beroun
Město Duchcov
Město Holice
Město Hořovice
Město Chrudim
Město Jaroměř
22
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Hlobil, velkoobchod s nápoji
Hypernova
Lékárna Mgr. Jaroslava Veselky
Májka EŠV
MISS COSMETIC Monika Žídková
Ondrášovka s.r.o.
Pekaři a spol.
Pekařství Fleury Michon
Pekařství Velička
Starobělská domácí pekárna

speciální díky patří:
Domu Knihy Librex za věcný
dar a za poskytnutí pomocné
ruky a zázemí pro 10. výročí
SRP Ostrava - zejména
p. Vaňkové
a p. Becherovi ml.

Nadace:
PHARE
SENSIS
Nadační fond Českého rozhlasu

Soukromé osoby:
slečna Hana Kubíčková
- dobrovolná práce pro SRP
Jan Šrámek
Ondřej Šňupárek
PhDr. Jaroslava Wenigerová
p. Lucie Boldisová
kapela FILIP M
pěvecký soubor Koťata
p. Kielarová se Zuzkou
p. Blažková s Adamem
p. Gurecká a p. Muroňová
SOU a SŠ pro tělesně
postiženou mládež
- p. Chovancová a p. Staňková
VOŠ Zdravotnická
všem členům podskupin „osoby
se zrakovým
a kombinovaným postižením“
v rámci
Komunitního plánování

ÚMO Plzeň 2
ÚMO Plzeň 3
ÚMO Plzeň 4
OÚ Kolinec

Nadace:

Firmy:

Nadace Duhová energie

Západočeská plynárenská a.s.
Vodárna Plzeň a.s.
Coca-Cola Beverages
Česká republika, spol.s r.o.

Soukromé osoby:

Město Jirkov
Město Kolín
Město Kralupy nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Město Louny
Město Lysá nad Labem
Město Most
Město Nechanice
Město Nový Bydžov
Město Nymburk
Město Přelouč
Město Příbram
Město Skuteč
Město Třemošnice

- pobočka Plzeň
firma Rafia, s.r.o. Plzeň
Lions Club Plzeň Bohemia

p. Jan Stanislav
pí. Jaroslava Čechová

Město Unhošť
Město Úštěk
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 6
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Obec Bystřany
Obec Hrobčice
Obec Jesenice
Obec Kosičky
Obec Kosoř
Obec Kunvald

Obec Libiš
Obec Lipno
Obec Měník
Obec Olbramovice
Obec Pravonín
Obec Přerov nad Labem
Obec Psáry
Obec Ratenice
Obec Tursko
Obec Velemyšleves

Firmy:
Asociace starožitníků
a vystavovatelů 14. veletrhu
starožitností Mánes
Aura Medical s.r.o.
Comfero s.r.o.
DAMUS s.r.o.
EURÓPÉ s.r.o.
IKEA s.r.o.
Instalatérské potřeby
- pan Mašek a pan Skrčený
Instaplast Zápy
Medesa s.r.o.
Nakladatelství Rodiče s.r.o.
OKI SYSTEMS

(Czech and Slovak) s.r.o.
Prodejna Setrans - Centrum
zdravotních pomůcek pro děti
Raps - CZ s.r.o.
REKON s.r.o.
ROTARY CLUB Praha - Staré Město
Středočeská plynárenská, a.s.
SUDOP PRAHA a.s.

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu
- Světluška
Nadace Dětský mozek
Nadace Charty 77
- Konto BARIÉRY

Soukromé osoby:
Paní Bayerová a rodina
Žemlíkových
Paní Miluše Beznosková
Paní Böhmová
Paní Daniela Dolejšová
Paní Alena Hlavinková
Paní Božena Marešová
Paní Nina Nováková a Česká
křesťanská akademie
Slečna Pavla Pexiederová

Paní Iveta Procházková
Paní Šafránková
Paní Jana Vytlačilová
Pan Jan Gregora
MUDr. Jan Roth
Pan Petr Skalický
Rodina Aidlpesových
Rodina Alušíkových
Rodina Baránkových
Rodina Bezouškových
Rodina Brixí
Rodina Čížkových
Rodina Flügelových
Rodina Francových
Rodina Hadfieldových
Rodina Havlíkových
Rodina Hladových
Rodina Hronových
Rodina Lombinových
Rodina Procházkových
Rodina Routových
Rodina Řičářových
Rodina Šafránkových
Rodina Štaierových
Rodina Štokových
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Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na téma

„Co si ruce přečtou“
do Střediska rané péče Praha, které poskytuje terénní a další služby
rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
od narození do 4–7 let
ve čtvrtek 27.5. 2004 od 9:30 do 16:00

Program:
09:30 - 11:00 Představení služeb Střediska rané péče, videoukázky
11:30 - 12:30 Povídání se spisovatelkou Evou Bernardinovou a čtení z její právě
vycházející knihy „Ahoj, bráško“ o rodině, v níž se narodí nevidomá
holčička

13:00 - 16:00 Hmatové knížky a obrázky pro nejmenší - trocha teorie a návazná
výtvarná dílna, kde si budete moci výrobu hmatových obrázků sami
vyzkoušet. Upozorňujeme, že počet účastníků dílny je omezen, nutno
se předem nahlásit na výše uvedených telefonních číslech či e-mailem,
děkujeme.
Je možné se zúčastnit celého programu i kterékoli jeho části samostatně. Naši zaměstnanci Vám budou k dispozici v případě dotazů nebo zájmu o individuální rozhovor.
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