„Jaké to je” z kurzu pro rodiny - Morava

První kamarádství

„Dali hlavy dohromady” kurz pro rodiny - âeladná 2000

Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Semináfi pro rodiãe „Jak vidí na‰e dítû”

T˘m praÏského Stfiediska a metodického centra

SPOLEâNOST PRO RANOU PÉâI
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úvodem
VáÏení rodiãe, pfiátelé, pfiíznivci,
pfiedkládáme vám v˘roãní zprávu za rok 2000. Je v˘znamnou rekapitulací jubilejního roku, neboÈ na‰e Stfiediska rané péãe
v Praze a Brnû slavila 10 let svého trvání, a tím i 10 let profesionálních sluÏeb rané péãe pro rodiny s dûtmi se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením v âeské republice. Chceme se touto formou s vámi podûlit o v˘sledky na‰í práce, pfiesvûdãit
vás o její potfiebnosti a podûkovat v‰em, ktefií pfiispûli financemi, prací a podporou na‰im klientÛm.

Praha, kvûten 2001

Mgr. Terezie Hradilková
fieditelka Spoleãnosti
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po slání a c íle S p o l e ã n o s t i p r o r a n o u p é ã i
Spoleãnost pro ranou péãi je nestátní organizace, která poskytuje odborné sluÏby, podporu a pomoc
rodinám s dítûtem se zrakov˘m nebo i s kombinovan˘m postiÏením v raném vûku.
Poskytuje rodiãÛm (nebo zákonn˘m zástupcÛm) zázemí informací, sluÏeb a terapií, které jim pomáhají b˘t kompetentními,
nezávisl˘mi a zodpovûdn˘mi pfii v˘chovû a stimulaci dûtí v raném vûku.
Prosazuje mobilní sluÏby, které nevytrhují dítû ani rodinu z jejich pfiirozeného prostfiedí a komunity.
Realizuje program PROVÁZENÍ, kter˘ je zamûfien na pomoc celé rodinû (systému) a staví na vlastních silách a schopnostech
kaÏdého jejího ãlena.
Spoleãnost vznikla v listopadu 1997 jako obãanské sdruÏení
rané péãe, která se od roku 1990 vûnují ranûporadenské práci.

proto, aby pfievzala provoz Stfiedisek

Stfiediska rané péãe v Brnû, âesk˘ch Budûjovicích, Liberci, Olomouci, Ostravû a v Praze jsou regionálními centry pro
podporu a provázení rodin dûtí se zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením. Vytváfií mezioborové t˘my zamûstnan˘ch i spolupracujících odborníkÛ , ktefií spolu s rodiãi hledají a plánují nejvhodnûj‰í zpÛsoby stimulace v˘voje dítûte a respektují jedineãnost a specifika rodin.
Ze Stfiedisek dojíÏdûjí do rodin v celé âR poradci rané péãe, ktefií jsou zodpovûdní za poradenství a koordinaci péãe
o konkrétní klienty v urãitém regionu.
V roce 1998 vzniklo Metodické centrum pro koordinaci a odborné vedení Stfiedisek.
Posláním Spoleãnosti je také hájit práva rodiãÛ dûtí s postiÏením a prosazovat legislativní zmûny
vedoucí k zakotvení rané péãe jako sluÏby a oboru.
Proto Spoleãnost v roce 2000 spolupracovala:
• se zdravotnick˘mi pracovi‰ti, aby návaznost léãebné, zdravotnické péãe a rané péãe v rodinû byla co nejlep‰í pro rodinu
a dítû. Jen vzájemnou spoluprací lze dosáhnou vãasné diagnostiky a úãinné následné pomoci.
• s klientsk˘mi skupinami a organizacemi, pomáhá jim, aby byly respektovány jejich práva a zájmy, Stfiediska rané péãe jsou
místem setkávání rodiãÛ a v˘mûny jejich zku‰eností.
• s odborníky z návazn˘ch vzdûlávacích zafiízení - matefisk˘ch ‰kol, speciálnû pedagogick˘ch center, stacionáfiÛ,
s Národním institutem pro nesly‰ící v programu pro hluchoslepé dûti.
• se zahraniãními poskytovateli rané péãe a mezinárodními profesními organizacemi. Mezinárodní rada pro vzdûlávání
a rehabilitaci zrakovû postiÏen˘ch - ICEVI, Perkins School for the Blind, Theofaan a Theofaan International pomáhali programu PROVÁZENÍ v˘mûnou informací, supervizí, ‰kolením zamûstnancÛ i finanãní podporou.
• s nestátními organizacemi, poskytovateli sociálnû-zdravotních sluÏeb v rámci snahy o zrovnoprávnûní nestátního sektoru
(SKOK), pfii odborné spolupráci (Stfiedisko rané péãe Diakonie, Dûtské centrum Paprsek, rehabilitaãní stacionáfi DAR...).
• s místní samosprávou v bydli‰tích klientÛ (OÚ, MÚ, magistráty).
• se státní správou - MZ âR, MPSV a M·MT.
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Organizaãní struktura
pfiedsedkynû:
PaedDr. Jana Vachulová

v˘konná fieditelka:
Mgr. Terezie Hradilková

dozorãí rada:
Michal Voráãek
Vûra Like‰ová
Miroslav Petr

ãestná rada:
Martina Drijverová - spisovatelka
Daniela Fischerová - spisovatelka
Pavla Francová - olympijská vítûzka
prim. MUDr. Lumír Kantor - neonatolog
Vladimír Michálek - reÏisér

valná hromada

rada

pfiedsedkynû

v˘konná fieditelka

vedoucí stfiedisek

Mapa pracovi‰È a klientÛ
sídla regionálních Stfiedisek rané péãe.
Metodické centrum má spoleãné sídlo
s praÏsk˘m stfiediskem.
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z p ráva o ã in n o s t i v r o c e 2 0 0 0
Klienti
klienty Stfiedisek rané péãe jsou rodiny (rodiãe nebo zákonní zástupci) dûtí se zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením v raném vûku (tj. od narození do ãtyfi let, u dûtí s kombinovan˘m postiÏením do sedmi let)
Pfiehled klientÛ
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
- z toho v ústavech ãi zafiízeních

Celkem
468
362
20

Klienti, u kter˘ch byla v roce 2000 péãe zahájena

132

Klienti, u kter˘ch byla v roce 2000 péãe ukonãena

74

Klienti, kter˘m byla poskytnuta jednorázová konzultace/intervence

60

-z toho placen˘ch konzultací

23

V roce 2000 nûkolikrát stoupl poãet Ïádostí klientÛ tak, Ïe jsme poprvé od na‰eho vzniku museli pfiistoupit k zavedení pofiadníku pro zájemce o sluÏby.

SluÏby
Standardní nabídkou v‰ech Stfiedisek jsou sluÏby v oblasti poradenství, podpory rodiny, stimulace v˘voje dítûte,
integrace, pomoci pfii prosazování práv a zájmÛ, poskytování informací a vzdûlávání.
Formy sluÏeb:
• terénní - mobilní sluÏby: konzultace v rodinách jsou stûÏejní ãinností Stfiedisek rané péãe. Speciálnû vy‰kolení odborníci nav‰tûvují rodiny s mal˘mi dûtmi se zrakov˘m postiÏením, poskytují podporu a odborné konzultace rodiãÛm a provázejí je pfii v˘chovû jejich dûtí. Hlavní pfiedností náv‰tûv v rodinách oproti klasické ambulantní péãi je skuteãnost, Ïe dítû je
v pfiirozeném prostfiedí, kde se mÛÏe plnû projevit. Jsou efektivní i pro rodiãe dítûte, ktefií tak nemusejí absolvovat dal‰í,
ãasto pro dítû raného vûku únavné cesty.
• ambulantní sluÏby (poskytované ve Stfiediscích rané péãe) : stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, psychologické poradenství
• pÛjãování metodick˘ch materiálÛ, knih, hraãek a speciálních pomÛcek
• zasílání zpravodaje Rolniãka
• t˘denní rehabilitaãní kurzy pro rodiny - vedle odborného programu je kurz místem, kde rodiãe mohou sdílet své pocity
a zku‰enosti a kde navzájem nacházejí pochopení a podporu
• doprovod klientÛ pfii náv‰tûvách odborníkÛ a institucí, pfii úfiedních jednáních
Regionální Stfiediska podle sv˘ch moÏností a personálního zázemí dále poskytují terapie a interdisciplinární sluÏby a v rÛzné
mífie podporu svépomocn˘ch aktivit rodin:
• terapie v rodinû
• terapie ve Stfiedisku
• skupinové setkání rodiãÛ a spoleãné náv‰tûvy
• komplexní posouzení v˘voje dítûte a potfieb klienta
Pfiehled sluÏeb
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ rané péãe v rodinách klientÛ
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem

Celkem
1579
190

Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v Stfiediscích rané péãe

909

Celkov˘ poãet nav‰tíven˘ch ústavÛ a zafiízení

54
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âasopis Rolniãka:
Základním pfiedpokladem pro partnerství je informovanost.
Rolniãka je ãasopis Stfiedisek rané péãe, kter˘ jednak nabízí
odborné informace ze v‰ech oblastí v˘chovy dûtí s postiÏením
zraku a jednak zprostfiedkovává zku‰enosti a nápady rodiãÛ.
Rodiãe i odborníci z ústavních zafiízení v nûm najdou informace o akcích jednotliv˘ch Stfiedisek, o hraãkách a pomÛckách pouÏiteln˘ch pfii v˘chovû jejich dûtí, nejrÛznûj‰í tipy
a metody, ale i sociálnû právní informace. Na ãasopisu, kter˘
vychází ãtyfiikrát roãnû v ãeské i v moravské verzi, se pfieváÏnou mírou finanãnû podílejí rodiãe a dal‰í pfiedplatitelé.

v˘roãní zpráva 2000
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Vybrali jsme z na‰eho kalendáfie 2000
led e n
StáÏ pracovnic rané péãe z Chorvatska ve Stfiedisku rané péãe
SchÛzka Rady Spoleãnosti pro ranou péãi
Setkání rodiãÛ dûtí s postiÏením
Konference praÏsk˘ch neziskov˘ch organizací v ICN

Praha
Liberec
Praha
Praha

úno r
30 DNÍ PRO NEZISKOV¯ SEKTOR
Setkání rodin s muzikoterapií
Den otevfien˘ch dvefií ve v‰ech Stfiediscích
Kurz „Instruktor zrakové stimulace”
Setkání zástupcÛ regionálních nestátních neziskov˘ch organizací

Praha
Praha
Liberec

bfie z e n
Kurz „Poradce rané péãe” - teoretická ãást
Semináfi „Spolupráce v t˘mu” - lektorování
Semináfi „Nevidím”

Praha
Praha
Ostrava

dub e n
Semináfi pro rodiãe o zraku a jeho stimulaci „Jak vidí na‰e dítû”
Supervizní náv‰tûva Dennise Lolliho z nadace Hilton / Perkins International
SchÛzka Rady Spoleãnosti pro ranou péãi, porada vedoucích Stfiedisek

Praha
Praha, Olomouc
Brno

kvû tû n
T˘denní kurz pro rodiny dûtí se zrakov˘m postiÏením, region âechy
Supervizní náv‰tûva nizozemsk˘ch lektorÛ
v rámci projektu Phare - LIEN
Oftamologická konference - úãast a pfiíspûvek
T˘denní kurz pro rodiny dûtí s kombinovan˘m postiÏením, region âechy

Herlíkovice
Brno, Olomouc,
Ostrava
Litomy‰l
Herlíkovice

ãer v e n
T˘denní kurz pro rodiny dûtí se zrakov˘m postiÏením, region Morava
V˘jezdní porada praÏského stfiediska
Setkání rodiãÛ dûtí s postiÏením

âeladná
Sv. Jan p. Skalou
Praha

ãer v e n e c
Evropská konference ICEVI „Krakow 2000” - aktivní pfiedná‰ky

Krakow

záfií
Natáãení pro pofiad „U nás doma”
T˘denní kurz pro rodiny dûtí s kombinovan˘m postiÏením, region Morava
Konference „Integrace” - úãast

Brno, Ústí n./Labem
Such˘ u Boskovic
âeské Budûjovice

fií j e n
Semináfi „Dorozumívání s dítûtem, metoda Videotrénink interakcí”
Zkou‰ky kurzu „Poradce rané péãe”
T˘den du‰evního zdraví - podíl na organizaci
Valná hromada Spoleãnosti pro ranou péãi
Oslava 10. v˘roãí zaloÏení Stfiedisek rané péãe Praha a Brno

Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha

list o p a d
Rehaprotex - stánek, prezentace
Odborn˘ semináfi t˘mu v‰ech zamûstnancÛ Spoleãnosti „Vzdûlávání”

Brno
Olomouc

pro s i n e c
Mikulá‰ské posezení s nadílkou
Mikulá‰
Mikulá‰ v Divadle v Dlouhé
Pfiedvánoãní setkání v Matefiském centru Máj
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Brno
Ostrava, Liberec
Praha
â. Budûjovice

Metodické centrum
fieditelka Spoleãnosti pro ranou péãi: Mgr. Terezie Hradilková
Ha‰talská 27
110 00 Praha 1
tel.: 02/2482 6860, 2482 6857
fax: 02/2482 6858
e-mail: ranapece@braillnet.cz
sekretáfika: Silvia Senciová
koordinátorka projektu „Metodické a informaãní centrum”: Mgr. Kamila Marcinková
koordinátorka projektu „Programy a legislativa rané péãe v âR a EU”: Bc. Alice Pexiederová
civilní sluÏba: Ing. Jan Ot˘pka
Poradní sbor fieditelky - metodickou radu tvofií odborníci Spoleãnosti pro ranou péãi:
PaedDr. M. Skalická, metodik zrakové stimulace
Lucie Gregorová, metodik pohybového v˘voje
Mgr. Tímea Vidová, metodik pro podporu rodiãÛ
PaedDr. Jana Vachulová, metodik pro integraci
Metodické centrum koordinuje v˘konnou a odbornou ãinnost Stfiedisek rané péãe a poskytuje jim administrativní, odborné
a informaãní zázemí. A to tak, aby mohla poskytovat sluÏby na celém území âR na stejné úrovni, podle pfiijat˘ch standardÛ
a v souladu se stanovami. Zaji‰Èuje a podporuje dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ, zaji‰Èuje kurzy a ‰kolení. Metodické centrum
také navazuje a udrÏuje mezinárodní kontakty, prezentuje Spoleãnost pro ranou péãi navenek v âeské republice i v zahraniãí. Vytvofiilo a zaji‰Èuje knihovnu a pfiipravuje odborné materiály pro studenty, rodiãe, zamûstnance
a spolupracující odborníky.
Mezinárodní organizace, se kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
ICEVI
Eurlyaid
Hilton/Perkins International Program
Mezinárodní projekty, na kter˘ch jsme se podíleli:
Comenius Action 3.2. (Socrates Program)
Phare Lien-Tacis (program Evropské komise)

v˘roãní zpráva 2000
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r e gioná ln í p r a c o v i ‰ t û
Stfiedisko rané péãe Brno
vedoucí: Bc. Ivana Kudelová

Kabátníkova 7
602 00 Brno
tel. + fax: 05/412 367 43
e-mail: srpbrno@volny.cz

Stfiedisko zaji‰Èovalo pravidelné náv‰tûvy a konzultace v rodinách klientÛ, dále ambulantní stimulace zraku a ambulantní konzultace. Pfiipravovalo ãasopis Rolniãka pro rodiãe na Moravû a ve Slezsku. V prÛbûhu roku do‰lo k fiadû personálních zmûn.
Díky vstfiícnosti pfiedstavitelÛ ÚMâ Brno-Královo Pole se nám podafiilo najít nové vhodné prostory v Kabátníkovû ulici. Tam
jsme v závûru roku 2000 brnûnské stfiedisko pfiestûhovali.
Akce pro klienty: Brnûnské stfiedisko participovalo na dvou pobytov˘ch kurzech pro rodiny dûtí s postiÏením. Bûhem roku organizovalo kluby rodiãÛ. Tuto pfiíleÏitost k setkávání mûli rodiãe celkem sedmkrát. Poslední akcí v roce 2000 bylo
Mikulá‰ské setkání rodin spojené s andûlsko-ãertovskou nadílkou.
Akce pro vefiejnost: Stfiedisko prezentovalo ranou péãi v médiích - rozhovor v âeském rozhlase Brno, ãlánek v novinách
Rovnost, ãlánky o Stfiedisku rané péãe Brno v lokálním periodickém tisku vydávaném mûstsk˘mi ãástmi Brno - Královo Pole
a Brno - ¤eãkovice. V regionálním vysílání âeské televize Brno pak pfiíspûvek o práci tohoto Stfiediska rané péãe. V únoru
byl zorganizován Den otevfien˘ch dvefií.
âinnost v rámci programu Osvûta: Pfiedná‰ka o rané péãi v rámci celostátní konference „Rodina a stacionáfi” v Karviné,
podíl na natáãení pofiadu âas pro rodinu natáãeném ãásteãnû na pobytovém kurzu pro rodiny zrakovû postiÏen˘ch dûtí.
Prezentace rané péãe v rámci akcí pofiádan˘ch Brnûnskou asociací nestátních neziskov˘ch organizací (BANNO) - BANNOFÓRUM, pracovní setkání zástupcÛ NNO a dal‰í. Aktivní úãast na semináfii M·MT „Cesty k v˘chovû a vzdûlávání dûtí se speciálními vzdûlávacími potfiebami” (ãesko-nûmeck˘ projekt). Prezentace rané péãe v rámci náv‰tûvy dánsk˘ch odborníkÛ ve
speciálních ‰kolách a SPC pro dûti se zrakov˘m postiÏením (souãást ãesko-dánského projektu, garantovaného M·MT).
Vzdûlávání na‰ich pracovníkÛ: Dokonãení kurzu „Krizová intervence”, úãast na odborném semináfii „Péãe o dûti s rizikov˘mi faktory v˘voje”, na mezinárodní konferenci „V˘znam terapií pro speciálnû pedagogickou praxi” v Brnû. Dále úãast na
konferenci, zamûfiené na v˘chovu a vzdûlávání jedincÛ se speciálními potfiebami v Olomouci a na Regionální sociální konferenci, zamûfiené na akreditaci sociálních sluÏeb. Semináfi, uzavírající projekt Phare-LIEN, semináfi SPRP zamûfien˘ na rehabilitaci a Bobathovu metodu.
Organizace a odborníci, s kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
Oãní klinika Fakultní dûtské nemocnice v Brnû - v‰ichni lékafii a zdravotnick˘ personál, Katedra speciální pedagogiky PdF
Masarykovy univerzity Brno, MUDr. Karásková - oãní lékafika, PhDr. Halífiová - klinick˘ psycholog, Mgr. Elena Sejrková sociální psycholog, Mgr. Jahnová - klinick˘ psycholog, zástupci NNO v rámci organizace BANNO, PaedDr. Konrádová Tyfloservis Brno, SPC pro zrakovû postiÏené Brno a Zlín, SPC pfii M· pro tûlesnû postiÏené Brno, SPC pro mentálnû postiÏené Kyjov, Dr. Stûniãková - fieditelka speciální M· pfii FDN Brno, studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
VO· sociální v Brnû, VO· pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou.
A na‰e podûkování patfií:
Ing. I. Kopeãnému - starostovi ÚMâ Brno-Královo Pole, PhDr.R. Svobodovi a panu R. Pelánovi - ãlenÛm zastupitelstva ÚMâ
Brno-Královo Pole, MUDr. Z. Kafkové - oãní lékafice, PaedDr. R. Konrádové - speciální pedagoÏce, Mgr.B.Soukupové - speciální pedagoÏce, MUDr. Z. Proskové - vedoucí odboru zdravotnictví MMB, Ing. Adamovi - vedoucí sociálnû kulturního odboru MMB, Bc. Silvii Slámové - speciální pedagoÏce, na‰im sponzorÛm a na‰im vlastním tolerantním a podporujícím
rodinám.
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
- z toho v ústavech ãi zafiízeních
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta klientÛm
- z toho placen˘ch konzultací

102
72
4
36
22
4
0

Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
Celkov˘ poãet náv‰tûv ústavÛ a zafiízení

254
90
34
7
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Stfiedisko rané péãe âeské Budûjovice
vedoucí: Mgr. Andrea Sitafiová

Jizerská 4
370 11 âeské Budûjovice 2
tel. + fax: 038/55 200 88

Vedle pravideln˘ch konzultací poradce rané péãe a ergoterapeuta v rodinách poskytovalo stfiedisko ambulantní stimulaci zraku, ergoterapii, konzultace s psychologem a reflexní synergetickou terapii. V jihoãeském stfiedisku se stalo tradicí pofiádat
setkání pro rodiny- Letní setkání pod Kletí, „Vánoãní setkání”, setkávání maminek s psychologem. Mnoho energie bylo vûnováno na vyfie‰ení problému s nedostatkem místa v prostorách Stfiediska. Koncem roku 2000 nám Úfiad mûsta âeské
Budûjovice pfiislíbil nové prostory v areálu M· Jizerská.
Akce pro klienty: Letní setkání pod Kletí-rodiny, které jsou nebo byly klienty se kaÏdoroãnû schází v jedné zapadlé
vesniãce Bohou‰kovicích, uprostfied CHKO Blansk˘ les s v˘hledem na horu KleÈ. Na trávû pod tfie‰ní si hrajeme, povídáme,
houpeme se na houpaãce, koupeme se v bazénku, opékáme párky a hlavnû si to v‰ichni uÏíváme. V pfiedvánoãní dobû jsme
pfiipravili pro na‰e rodiny a dûti Vánoãní setkání v zapÛjãen˘ch prostorách v Matefiském centru Máj. Nejdfiíve jsme si zazpívali s hudebním doprovodem v‰ech dûtí, kaÏd˘ si zapálil prskavku, rozdali jsme si dáreãky od str˘ãka ÎuÏu-Lida. Pou‰tûli
jsme si lodiãky ze skofiápek, dûti a rodiãe si mohli ozdobit perníãky. Stfiedisko organizovalo kaÏd˘ mûsíc setkání maminek
s psychologem. Paralelnû se skupinami probíhala pro dûti mikro‰koliãka, se kterou nám pomáhali studenti Zdravotnû-sociální fakulty JâU.
Akce pro vefiejnost: V únoru v rámci 30 dnÛ pro neziskov˘ sektor probûhl ve stfiedisku Den otevfien˘ch dvefií. Stejnû
jako jiní se snaÏí pomoci na‰emu stfiedisku, i my jsme se rozhodli pomoci uspofiádáním sbírky, jejíÏ v˘tûÏek jsme vûnovali na
konto Pomozte dûtem. Benefiãní varhanní koncert pofiádan˘ Rotary Clubem ve spolupráci s Jihoãeskou komorní filharmonií
pod názvem Tmavomodré veãery. V˘tûÏek z tohoto koncertu byl vûnovan˘ na vybavení speciální místnosti na zrakovou stimulaci.
Vzdûlávání pracovníkÛ: V roce 2000 poradci na‰eho stfiediska úspû‰nû ukonãili kurz Poradce rané péãe a kurz instruktora zrakové stimulace. V záfií se na‰e stfiedisko aktivnû úãastnilo konference o integraci pofiádané v âesk˘ch Budûjovicích.
Organizace a odborníci, se kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
SPC pro zrakovû postiÏené âB, paní Dufková
SPC pfii zafiízení pro sluchovû postiÏené âB, paní Samohejlová
SPC pro mentálnû postiÏené âB
Stacionáfi Rolniãka v Sobûslavi, paní Dejmková
Rehabilitaãní jesle âB, paní Nagyová
DÚSP âernovice
Arpida âB
Zdravotnû-sociální fakulta Jihoãeské univerzity, Doc. MUDr. M.Velemínsk˘, CSc.
MUDr. V. Kostohryzová
MUDr. A. Zobanová
MUDr. M. Hanzl
Dûkujeme na‰im pfiátelÛm, pfiíznivcÛm a sponzorÛm za podporu a pomoc:
UPC âeská republika, a.s. dûkujeme za finanãní dar, kter˘ jsme pouÏili na zakoupení speciální pomÛcky na zrakovou stimulaci, Úfiadu mûsta âeské Budûjovice za podporu na‰í ãinnosti v regionu, Rotary Clubu âeské Budûjovice za finanãní dar
urãen˘ na vybavení speciální místnosti na stimulaci zraku.
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta klientÛm
Jednorázová konzultace byla poskytnuta osobám, které nejsou klienty
- z toho placen˘ch konzultací
Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
Celkov˘ poãet náv‰tûv ústavÛ a zafiízení

47
40
12
7
12
9
0

211
25
39
2
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Stfiedisko rané péãe Liberec
vedoucí: PaedDr. Alexandra Beãváfiová

Nám. Dr. E. Bene‰e 22
460 01 Liberec 1
tel. + fax: 048/510 9564
e-mail: srp@pvtnet.cz

Stfiedisko rané péãe v Liberci kromû pravideln˘ch terénních sluÏeb, kdy jezdí za sv˘mi rodinami do oblastí vzdálen˘ch aÏ 150
km, umoÏÀuje rodinám a jejich dûtem nav‰tûvovat fiadu ambulantních programÛ, které jsou zamûfieny jak na podporu v˘voje dítûte, tak na podporu rodiny.
Jsou to programy: 1) stimulace pohybu a konzultace o moÏnostech pohybového v˘voje dûtí se zrakov˘m nebo kombinovan˘m postiÏením, 2) stimulace zraku a zrakov˘ trénink pomocí poãítaãe a speciálních poãítaãov˘ch programÛ, 3) ergoterapie,
4) skupiny rodiãÛ - pravidelná setkání rodiãÛ s psychologem.
Akce pro klienty: Stfiedisko uspofiádalo pfiedvánoãní setkání rodin u vánoãního stromku a Mikulá‰skou nadílku s v˘tvarnou dílnou pro dûti, pofiádá pravidelná setkání rodin dûtí s kombinovan˘m a zrakov˘m postiÏením. Podílelo se na pfiípravû
a realizaci dvou kurzÛ pro rodiãe dûtí se zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením v âechách.
Akce pro vefiejnost: V rámci prezentace své ãinnosti uspofiádalo liberecké stfiedisko Den otevfien˘ch dvefií spojen˘
s pfiedstavením projektu Provázení realizovan˘m s podporou fondu SWIF - PHARE a uvedením videa dokumentujícího terénní i ambulantní sluÏby stfiediska. Této akce se zúãastnili kromû zájemcÛ z fiad vefiejnosti nejvy‰‰í pfiedstavitelé mûsta
v ãele s primátorem ing. Jifiím Kittnerem, zástupci okolních mûst oblasti a zástupci Národního vzdûlávacího fondu.
Vzdûlávání a osvûta: Stfiedisko poskytuje odborné konzultace pedagogick˘m nebo zdravotnick˘m pracovníkÛm v bûÏn˘ch a speciálních matefisk˘ch ‰kolách, stacionáfiích a speciálnû pedagogick˘ch centrech.
Na regionální úrovni se poradkynû zúãastnily komunitních schÛzek zástupcÛ nestátních neziskov˘ch organizací (NNO).
Stfiedisko se aktivnû podílí na organizování akcí tûchto organizací a v rámci své ãinnosti v Komisi pro obãanské iniciativy
a Zdravotní komisi pfii Radû mûsta Liberce se snaÏí prosazovat zájmy obãanského sektoru.
Pracovníci stfiediska se podíleli na realizaci projektu Centra obãansk˘ch iniciativ, kter˘ má pfiispût k rozvoji NNO
v Libereckém kraji a jejich komunikaci s vefiejností a státní správou. Vzdûlávání na‰ich poradkyÀ probíhalo na kurzu Poradce
rané péãe a kurz Instruktor stimulace zraku.
Organizace a odborníci, s kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
Stfiedisko spolupracovalo s PedF Technické univerzity v Liberci.
Za podporu dûkujeme:
Okresnímu úfiadu Liberec a v‰em, ktefií nám sv˘mi finanãními pfiíspûvky pomáhají realizovat projekt Provázení.
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta klientÛm
Jednorázová konzultace byla poskytnuta osobám, které nejsou klienty
- z toho placen˘ch konzultací
Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- stimulace zraku dûtí v rodinách
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
- individuální ambulantní programy
- konzultace o pohybovém v˘voji a stimulace pohybu
- stimulace zraku a zrakov˘ trénink
- skupiny maminek
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59
51
13
7
0
0
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299
250
48
128
290
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Stfiedisko rané péãe Olomouc
vedoucí: Mgr. Dagmar Krutilová

Dolní námûstí 38
770 00 Olomouc
tel./fax: 068/522 29 21
e-mail: srp-ol@volny.cz

Kromû pravideln˘ch konzultací v rodinách a ambulantních stimulací zraku Stfiedisko rané péãe v Olomouci zaji‰Èovalo funkãní vy‰etfiování zraku, pÛjãování hraãek do rodin, dále se zamûstnanci stfiediska podíleli na distribuci ãasopisu
Rolniãka.Stfiedisko je velmi aktivní v regionálních obãansk˘ch aktivitách a vzdûlávacích programech.
Akce pro klienty: Rehabilitaãní pobyt pro rodiãe s dûtmi s kombinovan˘m postiÏením.
Akce pro vefiejnost a osvûta: Stfiedisko zajistilo pfiedná‰ky o rané péãi v BaÈovû nemocnici a v Dûtském centru Zlín,
pofiádalo exkurze studentÛ PdF UP, Stfiedisko uspofiádalo Den otevfien˘ch dvefií a prezentovalo svoji ãinnost na v˘stavû „Vivat
viva”. Spolupracovalo pfii organizování T˘dne du‰evního zdraví, pfiedná‰ku o rané péãi udûlalo v rámci Mûsíce pro obãansk˘
sektor.
Vzdûlávání pracovníkÛ: Na‰e poradkynû se zúãastnila kurzu Poradce rané péãe a kurzu krizové intervence, absolvovala v˘ukov˘ program „Ostrov rodiny: Integrující pfiístup pro práci s rodinou”.
Organizace a odborníci, s kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
FN Olomouc - novorozenecké oddûlení
BaÈova nemocnice Zlín - novorozenecké oddûlení
SPC, Zlín
SPC, Litovel
SPC, Brno
MÚ Olomouc - sociální odbor
Tyfloservis, Olomouc
TyflopomÛcky, Olomouc
Digitalizaãní centrum, Olomouc
P - centrum, Olomouc
O.s. SPOLU, Olomouc
Dûkujeme:
Truhláfiské dílnû P-centra Olomouc, MUDr. Petru Hrube‰ovi, REDA s.r.o. Zlín, UPC âR, OÚ Îalkovice, OÚ Trnávka, OÚ
Le‰any, OÚ Mikulovice, OÚ Staré Mûsto, OÚ âerná Voda, OÚ âechy pod Kosífiem, OÚ Náklo,
MÚ Olomouc - odboru soc. vûcí a zdravotnictví, MÚ Pfierov, MÚ Hranice, MÚ Zlín, MÚ Vsetín, MÚ Prostûjov, MÚ Litomy‰l,
Nadaci Dûtsk˘ Mozek
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
- z toho v ústavech ãi zafiízeních
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta klientÛm
- z toho placen˘ch konzultací
Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
Celkov˘ poãet náv‰tûv ústavÛ a zafiízení

60
59
2
15
4
0
0

180
14
81
14
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Stfiedisko rané péãe Ostrava
vedoucí: Mgr. Martina Billová

NádraÏní 110
702 00 Moravská Ostrava
tel. + fax: 069/611 24 73
e-mail: srpostrava@volny.cz

Vedle pravideln˘ch konzultací poradcÛ rané péãe v rodinách má ostravské Stfiedisko nejrozsáhlej‰í program ambulantní stimulace zraku. Zorganizovalo t˘denní pobytov˘ kurz pro rodiny dûtí s postiÏením zraku v âeladné.
Akce pro klienty: Kromû pobytového kurzu Stfiedisko pofiádalo pfiedná‰ky pro rodiãe a jejich vzájemná setkávání, zvaná
„âaje o ãtvrté”, pfiipravilo semináfi o zrakové stimulaci s v˘robou pomÛcek a tradiãní Mikulá‰skou besídku. Podílelo se na vydávání ãasopisu pro rodiãe Rolniãka.
Akce pro vefiejnost, ãinnost v rámci programu Osvûta: V rámci akce „30 dnÛ pro neziskov˘ sektor” byl uspofiádán
Den otevfien˘ch dvefií, následovaly dva semináfie „Nevidím”, poté semináfi o poãítaãovém programu „Méìa” pro dûti se zrakov˘m postiÏením. Stfiedisko se prezentovalo na v˘stavû Medica Moravia v Ostravû a na v˘stavû Rehaprotex v Brnû.
Spolupráce s katedrou sociálních prací FF OU Ostrava, s Integrovanou stfiední ‰kolou Phare a Vy‰‰í zdravotní ‰kolou. Dále
se stfiedisko prezentovalo na akci na podporu „Pomozte dûtem” ve spolupráci s NROS a âeskou televizí.
Vzdûlávání pracovníkÛ: Vybrané poradkynû se úãastnily kurzu „Instruktor zrakové stimulace”, absolvovaly kurz „Poradce
rané péãe”, kurz dûtské masáÏe.
Organizace a odborníci, s kter˘mi jsme v roce 2000 spolupracovali:
MUDr. L. Webrová - FNsP - oãní oddûlení, poradna pro nedono‰ené dûti
Prim. S. Horáková - oddûlení pro dûti s vadami zraku
Prim. I. Chmelová - Dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi
SPC Kpt. Vajdy, Ostrava - Zábfieh
SPC pro zrakovû postiÏené, Opava
SPC pfii SM· pro Ïáky s více vadami, Fr˘dek-Místek
SPC pfii DC pro dûti s kombinovan˘m postiÏením, Nov˘-Jiãín
Canisterapeutická spoleãnost, Severomoravská sekce, Fr˘dek-Místek
Dûkujeme:
Studentkám Vy‰‰í zdravotní ‰koly a Integrované stfiední ‰koly Phare.
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
- z toho v ústavech ãi zafiízeních
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta osobám, které nejsou klienty
- z toho placen˘ch konzultací
Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
Celkov˘ poãet náv‰tûv ústavÛ a zafiízení
Celkov˘ poãet a druh akcí organizovan˘ch pro rodiãe
- letní pobyt pro rodiãe a dûti s postiÏením
- setkání pro rodiãe (ãaje o ãtvrté)
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2
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6
6
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10
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7
1
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Stfiedisko rané péãe Praha
vedoucí: Mgr. Helena Janou‰ová
od fiíjna zastupující vedoucí: Mgr. Tímea Vidová
Ha‰talská 27
110 00 Praha 1
tel.: 02/2482 6860, 2482 6857
fax: 02/2482 6858
e-mail: ranapece@braillnet.cz
Stfiedisko rané péãe Praha je svou pÛsobností nejvût‰ím ze ‰esti regionálních stfiedisek.Kromû standardních sluÏeb mÛÏe
díky multidisciplinárnímu sloÏení t˘mu nabídnout klientÛm konzultace fyzioterapeuta a psychologa, ambulantní stimulaci zraku a komplexní posouzení v˘voje dítûte.
Pfiipravilo a vydalo tfii ãísla ãasopisu pro rodiãe Rolniãka.
Akce pro klienty: Mezi sluÏbami, které SRP Praha mohlo nabídnout sv˘m klientÛm, byla pravidelná Setkání rodin (1x mûsíãnû) v prostorách na‰eho stfiediska, kde jsme pfiipravili programy jak pro rodiãe, tak pro dûti. Na jafie se konal semináfi pro
rodiãe o zrakové stimulaci za úãasti MUDr. Anny Zobanové. Na podzim probûhl semináfi o vyuÏití videotréninku interakcí pod
vedením Mgr. Eli‰ky Rothové. 3.prosince mezi nás opût zavítal Mikulá‰ v doprovodu obvykl˘ch bytostí, a to do prostor
v Divadle v Dlouhé.
Akce pro vefiejnost: Na jafie uspofiádalo na‰e stfiedisko za úãasti metodického centra kurz „Poradce rané péãe” pro odborníky z na‰ich fiad i jin˘ch organizací poskytujících ranou péãi. Kurz byl zakonãen zkou‰kami na podzim 2000.
V únoru se konal Den otevfien˘ch dvefií, kter˘m stfiedisko prezentovalo své sluÏby vefiejnosti.
Na jafie k nám pfiijelo na stáÏ 5 kolegyÀ z Chorvatska. V prÛbûhu roku probíhal kurz „Instruktor stimulace zraku” v rámci projektu LIEN Evropské komise pro pracovníky celé sítû na‰ich stfiedisek ve spolupráci s na‰imi kolegy z nizozemské organizace Theofaan poskytující ranou péãi.
Pracovníci na‰eho stfiediska uspofiádali semináfi pro 20 osob z Integraãního centra Zahrada v Praze. Na podzim 22. fiíjna jsme
oslavili 10. narozeniny Stfiediska rané péãe Praha a Brno. Oslava probíhala v Divadle v Dlouhé. Bûhem na‰í oslavy se mûli
moÏnost setkat na‰i souãasní i b˘valí klienti, pracovníci stfiedisek, pfiíznivci a sponzofii. Nûktefií b˘valí klienti vystoupili s vlastním hudebním programem, písniãkami a básniãkami. Pfievzali jsme také vûcn˘ dar v podobû audiokazet pohádek
O pejskovi a koãiãce, které vytvofiili posluchaãi DAMU se sv˘mi profesory. Dal‰í t˘den se k této pfiíleÏitosti konala tisková konference.
Vzdûlávání a osvûta:
V létû a na podzim probûhla supervize na‰eho pracovního t˘mu. Supervizorem t˘mu byl Mgr. Milan Caha.
Pracovníci na‰eho stfiediska v rámci osvûtov˘ch a vzdûlávacích aktivit také vystoupili na Oftalmologickém sympoziu (v kvûtnu v Litomy‰li), Klinickopsychologickém dni o rané péãi, lektorovali na kurzu „Poradce rané péãe”. Pfiedná‰eli na konferenci
ICEVI v Krakowû, semináfii pro Federaci nesly‰ících, studentÛm postgraduálního studia psychologie, dále jako vyuãující na
VO· pedagogické ve Sv. Janu p.Skalou, poskytovali jsme a vedli praxe studentÛm VO· Jabok, VO· pedagogické ve Sv.
Janu pod Skalou a katedry speciální pedagogiky UK. Publikovali jsme odborné ãlánky v ãasopisech Sociální politika, âeská
oãní optika aj. Nûktefií na‰i poradci absolvovali kurz krizové intervence, dal‰í psychoterapeutick˘ v˘cvik ãi se úãastnili semináfiÛ o stimulaci zraku v rané péãi (Socrates-Comenius Eringefeld). Dále semináfie o orofaciální stimulaci, semináfie pro poradenské pracovníky v Centru E. Rohetze, Bobath konceptu, postgraduálního vzdûlávání fyzioterapeutÛ.
V roce 2000 jsme spolupracovali s následujícími organizacemi a odborníky:
MUDr. Anna Zobanová, soukromá oãní ordinace, Poliklinika Barrandov
Stfiedisko rané péãe Diakonie âCE, StodÛlky
Dûtská oãní klinika a Centrum zrakov˘ch vad, FN Motol
Divadlo v Dlouhé, Praha
SPC pfii Speciálních ‰kolách pro zrakovû postiÏené, nám Míru19, Praha 2
SPC pfii Speciálních ‰kolách pro zrakovû postiÏené, Loretánská 19, Praha 1
SPC pfii M· pro zrakovû postiÏené, Horáãkova, Praha 4
SPC pro dûti se zdravotním postiÏením, PlzeÀ
SPC pro zrakovû postiÏené, Hradec Králové
Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky
Jabok- vy‰‰í sociálnû pedagogická a teologická ‰kola, Praha 2
Vy‰‰í pedagogická ‰kola , Svat˘ Jan pod Skalou
Rehabilitaãní stacionáfi DAR, Praha 6
Institut pro nesly‰ící, Beroun
Dûtské centrum Paprsek, Praha 9
Asociace rodiãÛ a pfiátel zrakovû postiÏen˘ch, Praha 1
Integraãní centrum Zahrada, Praha 3
a fiadou dal‰ích.
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Za podporu aÈ uÏ finanãní ãi formou dobrovolnick˘ch aktivit ãi za poskytnutí vûcného daru dûkujeme:
âlenÛm Rotary Clubu Staré Mûsto za celoroãní podporu na‰eho Stfiediska a zájem o na‰i práci, panu Podzimkovi z firmy
Thomson, panu âechovi za peãlivou údrÏbu na‰í Felicie, instalatérské firmû Ma‰ek,firmû Era Pardubice, panu ing.Jindfiichu
Bassovi, Petru Kubiszovi, Richardu TÛmovi, poji‰Èovnû Alianz, firmû ·míd a spol. Banquet Catering, Jarce Janíãkové, studentÛm Katedry ãinohry DAMU a VO· J. JeÏka, pedagogÛm Lence Fi‰erové a Janu Svûrákovi, obecním a místním úfiadÛm,
dal‰ím organizacím a nadacím, které podpofiily na‰e projekty v roce 2000.
Pfiehled o klientech:
Celkov˘ poãet klientÛ v roce 2000
- z toho s kombinovan˘m postiÏením
- z toho v ústavech ãi zafiízeních
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe zahájena
Poãet klientÛ, u kter˘ch byla péãe ukonãena
Jednorázová konzultace byla poskytnuta osobám, které nejsou klienty
- z toho placen˘ch konzultací

140
87
12
35
28
29
21

Pfiehled o poskytnut˘ch sluÏbách v roce 2000:
Celkov˘ poãet konzultací poradcÛ v rodinách
- z toho s dal‰ím odborn˘m konzultantem
Celkov˘ poãet ambulantních sluÏeb v SRP
- komplexní posouzení
- stimulace zraku
- rehabilitace
- setkání rodin
Celkov˘ poãet náv‰tûv ústavÛ a zafiízení

467
51
166
56
70
40
10
24
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zamûstn a n c i
T˘m Spoleãnosti pro ranou péãi tvofií:
klienti, poradkynû rané péãe, instruktorky zrakové stimulace, sociální pracovnice, koordinátofii sluÏeb a projektÛ, fieditelka,
ekonomka, sekretáfika, pracovníci vykonávající civilní sluÏbu, uklízeãky, odborní garanti, spolupracující odborníci
a terapeuti a dobrovolníci.
V roce 2000 na‰imi zamûstnanci byli:
Mgr. Radka Babiánková, PaedDr. Alexandra Beãváfiová, Monika Beãváfiová, Mgr. Martina Billová, Eva Brabcová, Filip âada,
Mgr. ·árka âermáková, Lucie Gregorová, Magda Groscheová, Mgr. Terezie Hradilková, Ivana JankÛ, Mgr. Helena
Janou‰ová, Dagmar Jelínková, Mgr. Naìa Jifiíãková, DiS. Eva Kohlenbergerová, DiS. Hana Kosová, Mgr. Dagmar Krutilová,
Bc. Ivana Kudelová,,Katefiina Kudelová, Jarmila Kuchafiová, Ing. Vûra Like‰ová , DiS. Jana Lukejová, Monika Nûmcová, Bc.
Olga Parkanová, Mgr. Pavla Perglová, Miroslav Petr, Iveta Petrová, Bc. Alice Pexiederová, Bc. Pavla Pulkrábková,, AlÏbûta
Saláková Silvia Senciová, Mgr. Andrea Sitafiová, PaedDr. Markéta Skalická, Mgr. Zita S˘korová, Mgr. Jana ·ímová, Mgr.
Martina ·mahová, Jana ·tindlová, Mgr. Jana Tu‰lová, PaedDr. Jana Vachulová, Mgr. Tímea Vidová, Mgr. Hana Volná, Mgr.
Jifií Votava,Eva Votavová, Jaroslav Zaoral
Odbornou garanci poskytli:
MUDr. Marie Holou‰ková, Prim. MUDr. Lumír Kantor, PhDr. Dana Nûmcová, Prim. MUDr. Stanislav Rodn˘, MUDr. Zuzana
Válková CSc., Prof. MUDr. Milo‰ Velemínsk˘ CSc., MUDr. Anna Zobanová
Civilní sluÏbu vykonávali:
Ing. Jan Ot˘pka a Jan Petr v Praze a Ing. Milo‰ Sotona v Liberci
Formou dlouhodobé dohody pro nás pracovali:
Ivan DoleÏal, Emilie Holá,Lenka Nagyová, Jana Nikod˘mová, Ing. Miroslav Polák, Mgr. Pavlína Prymusová, Mgr. Martin
·rámek
Zvlá‰tní podûkování:
panu Ing. Miroslavu Polákovi za to, jak jiÏ 4. rok trpûlivû a peãlivû zvládá mzdovou a personální agendu na‰í organizace

Pfiehled zamûstnancÛ Spoleãnosti pro ranou péãi v roce 2000:
stfiedisko rané péãe

poãet pracovníkÛ

pfiepoãten˘ stav

3

2

10

8,8

â. Budûjovice

3

1,8

Liberec

4

2,4

Brno

4

3,8

Olomouc

4

3,1

Ostrava

3

2,6

32

24,6

Metodické centrum
Praha

CELKEM

v˘roãní zpráva 2000

15

f i n anãn í zp r á v a
Na‰e organizace vede v souladu se zákonem ã.563/1991 Sb. o úãetnictví podvojné úãetnictví. Organizaãní kanceláfi Praha
provedla audit na finaãní prostfiedky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v roce 2000, viz „Zpráva auditora ã.701/2001
o auditorském ovûfiení úãetní závûrky k 31.12.2000 z 29.1.2001”.
Na základû poÏadavku MPSV probíhá audit celého úãetnictví za rok 2000, kter˘ bude ukonãen k 30.6.2001.
K financování Spoleãnosti vyuÏíváme mnoha rÛzn˘ch zdrojÛ. Skladbu i v˘‰i nákladÛ a v˘nosÛ pfiibliÏují uvedené tabulky
a grafy.

Struktura v˘nosÛ (v tis. Kã)
Státní dotace

4909

MZ
MPSV
M·MT

3968
901
40

Pfiíspûvky samosprávy
Pfiíspûvky od domácích nadací
Pfiíspûvky od firem
Pfiíspûvky od Phare
Pfiíspûvky od zahraniãních nadací
Pfiíspûvky od soukrom˘ch osob
TrÏby z vedlej‰í hosp. ãinnosti (konzultace, semináfie, reklama,
ãasopis Rolniãka, drobn˘ prodej)
TrÏby za pobyty od klientÛ
Pfiijaté náhrady (napfi. od poji‰Èoven)
Pfiijaté úroky
Mimofiádné v˘nosy
TrÏby z prodeje hmotného majetku
âlenské pfiíspûvky
CELKEM

998
931
885
728
388
187
305

50,3 %

10,4
9,5
9,0
7,5
4,1
2,0
3,0

%
%
%
%
%
%
%

121
131
72
66
38
4
9763

1,2 %
1,3 %
0,7 %
0,6 %
0.4 %
0%
100 %

3909
1357
1143
914
843
596
352
193
156
92
70
55
37
32
10
9759

40,0 %
14,0 %
12,0 %
9,4 %
8,6 %
6,1 %
3,6 %
2,0 %
1,6 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
0,4 %
0,2 %
0%
100 %

Struktura nákladÛ (v tis. Kã)
Mzdové náklady
SluÏby
Zákonné sociální a zdravotní poji‰tûní
Spotfieba materiálu (vãetnû benzínu)
Odpisy
Náklady na supervizory projektu Lien
Cestovné
Opravy a údrÏba
Mimofiádné náklady
Finanãní náklady
Ostatní náklady na civilní sluÏbu
DaÀ z pfiíjmu (hosp. ãinnost)
Spotfieba energií
Reprezentace
Ostatní
CELKEM

V roce 2000 byly standardní sluÏby klientÛm poskytovány bezplatnû. Klienti si sami pfiispívali na vydávání ãasopisu Rolniãka,
t˘denní rehabilitaãní pobyty a nadstandardní funkãní vy‰etfiení a konzultace.
Mnoho na‰ich klientÛ se stalo i sponzory programu Provázení a sobû navzájem pomocníky.
Rozdíl mezi náklady a v˘nosy tvofií zisk z vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti a pfiíspûvky, které Spoleãnost pro ranou péãi obdrÏela v roce 2000. Jsou urãeny ke krytí nákladÛ v roce 2001.
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Struktura v˘nosÛ
3%

Státní dotace

50%

Pfiíspûvky samosprávy

10%

Pfiíspûvky od domácích nadací

10%

4%

2%
4%
7%

9%

Pfiíspûvky od firem

9%

Pfiíspûvky od Phare

7%

Pfiíspûvky od zahraniãních nadací

4%

Pfiíspûvky od soukrom˘ch osob

2%

TrÏby z vedlej‰í hosp. ãinnost

3%

Ostatní

4%

50%

10%

10%

Struktura nákladÛ
2%
2%

Mzdové náklady

40%

SluÏby

14%

Zákonné sociální a zdravotní poji‰tûní

12%

Spotfieba materiálu (vãetnû benzínu)

9%

Odpisy

9%

Náklady na supervizory projektu Lien

6%

Cestovné

4%

Opravy a údrÏba

2%

Mimofiádné náklady

2%

Ostatní

3%

3%

4%
6%

40%

9%

9%

12%
14%
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Financování projektÛ realizovan˘ch v r. 2000
1) Poskytování rané péãe dûtem s tûÏk˘m postiÏením zraku a dûtem s kombinovan˘m postiÏením
rozpoãet 5949 tis. Kã
80
MZ
Podíl na financování projektu
%
dotace MZ
grant Phare Tacis Lien EC
zahr. nadace (Perkins, Civilia)
domácí nadace (Nova, Euronisa,
Nadaãní fond Brno)
orgány samosprávy
pfiíspûvky firem
ostatní

67
7
6
6
6
4
4

70

Phare Tacis LIEN

60

zahraniãní nadace

50
40

domácí nadace

30

orgány samosprávy

20

pfiíspûvky firem

10

ostatní

0

2) Zaji‰Èování terénních sluÏeb Stfiedisek rané péãe
rozpoãet 1547 tis. Kã
Podíl na financování projektu
MPSV
orgány samosprávy
pfiíspûvek NROS
pfiíspûvky firem

%
58
29
11
2

60

MPSV

50

orgány samosprávy

40

pfiíspûvek NROS-EU

30

pfiíspûvky firem

20
10
0

3) rehabilitaãní kurzy pro rodiny
rozpoãet 363 tis. Kã
Podíl na financování projektu
pfiíspûvek Royal Netherlands Embassy
trÏby od klientÛ
orgány samosprávy
pfiíspûvky nadací a firem

%
48
32
18
2

50

pfiíspûvek Royal

40

Netherlands
Embassy

30

trÏby od klientÛ

20

orgány samosprávy

10

pfiíspûvky nadací
a firem

0

4) Vzdûlávání
A) Náklady na supervizora programu Lien/Tacis
rozpoãet 596 tis. Kã
Podíl na financování projektu
pfiíspûvek EU

%
100

B) Kurz poradce rané péãe - akreditovan˘ M·MT
rozpoãet 46 tis. Kã
Podíl na financování projektu
trÏby od frekventantÛ kurzu

%
100

C) Kurz zrakové stimulace - akreditovan˘ M·MT
rozpoãet 17 tis. Kã
Podíl na financování projektu
trÏby od frekventantÛ kurzu
pfiíspûvek Phare/Tacis EU

D) Soubor pro vzdûlávání dûtí se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením pfied‰kolního vûku
rozpoãet 70 tis. Kã
Podíl na financování projektu
státní dotace M·MT
pfiíspûvky od firem
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%
12
88

%
57
43

podûková n í
Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na financování sluÏeb rané péãe pro na‰e klienty:
A) Centrální finanãní zdroje
státní správa:
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
nadace:
Hilton / Perkins International - USA
Nadace Charty 77
Nadace Nova
Nadace pro obnovu a rozvoj

Nadace pro rozvoj obãanské spoleãnosti
firmy:
Allianz Poji‰Èovna
Bitservis, s.r.o.
âasopis Ano
Johnson&Johnson, Janssen-Cilag
Medesa, spol. s r.o.
Press Servis, s.r.o.
Primapol, spol. s r.o.

soukromé osoby:
Ale‰ Cvrãek
Jifií Celar
Michal Du‰ek
Michal Voráãek
Richard TÛma
EU:
EC program Phare Lien/Tacis
Royal Netherlands Embassy

B) Regionální finanãní zdroje

âeské Budûjovice
obecní a mûstské úfiady:
âeské Budûjovice
Dolní Dvofii‰tû
JindfiichÛv Hradec
Su‰ice
Tábor
Veselí nad LuÏnicí
firmy:
A+B Vladimír Proke‰

Brno
obecní a mûstské úfiady:
Brno
Brno-Kohoutovice

Liberec
obecní a mûstské úfiady:
âeská Kamenice
âeská Lípa
Liberec
SmrÏovka

Olomouc
obecní a mûstské úfiady:
âerná Voda
Dfievnovice
Le‰any
Litomy‰l
Mikulovice

Auto VP
Barvy Bondex
Coca-Cola
Elektrocentrum KBT s.r.o. V.M˘to
Epilepsia
Jihoãeské mlékárny Madeta
Maso-uzeniny V.Jak‰
Pneuservis Dvofiák
Soma, s.r.o. Lan‰kroun
Stepa, s.r.o.
Stepok, s.r.o.
Truhláfiství Pavel ·varz

UPC âeská republika, a.s.
W.I.P.
ÎuÏo-Lido Zdenûk Candra

firmy:
Libor Stuchl˘, Autodoprava
Pizzeria Milano
Servis Centrum s.r.o.
UPC âeská republika, a.s.

nadace a neziskové organizace:
Nadaãní fond „Obãané Brnu stfied”

firmy:
Czech Forwarding Agency s.r.o.
Ornex spol.s r.o.
Severoãeská energetika,a.s.

Nadace Euronisa
NROS - Pomozte dûtem

nadace a neziskové organizace:
Rotary Club âeské Budûjovice
Matefiské centrum Máj
soukromé osoby:
Petra Kapounová
Timur Gvenetadze

soukromé osoby:
David Miroslav
Wnuk Petr

soukromé osoby:
Katefiina Souãková

nadace a neziskové organizace:
fond SWIF - Phare EU
Náklo
Olomouc
Prostûjov
Pfierov
Trnávka
Veselíãko
Vsetín
Zlín

Zubfií
Îalkovice
firmy:
UPC âeská republika, a.s.
nadace a neziskové organizace:
Nadace Dûtsk˘ mozek
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Ostrava
obecní a mûstské úfiady:
Ostrava Fr˘dek-Místek
Fr˘dlant nad Ostravicí
HaÈ
Havífiov
Hradec nad Moravicí
Karviná

Praha
obecní a mûstské úfiady:
Dobronín
Holice v âechách
Hradec Králové
Chomutov
Jirkov
Mariánské Láznû
Mûlník
Most
Nechanice
Praha
Proseã
Veltrusy
firmy:
Era, a.s Pardubice
Equitech, s.r.o.
Hasiãská vzájemná poji‰Èovna
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Kbyslavice
Kopfiivnice
Krnov
Milíkov
Moravská Ostrava a Pfiívoz
Mosty u Jablunkova
Opava
Ostrava
Ostrava-Jih
Ostrava-Poruba

Petrovice u Karviné
Pfiíbor
Staré Mûsto

Milan Ma‰ek-Instalatérské potfieby
Jan Pondûlník Pekafiství a cukráfiství
Mafra, a.s.
Medesa, spol.s r.o.
Mero âR, a.s.
Primapol, spol. s r.o.
Procter&Gamble
Siemens Building Technologies s.r.o.
Softmail, s.r.o.
Stfiedoãeská plynárenská, a.s.
Sudop Praha, a.s.
Sunega-elektro, s.r.o.
Sunya-hraãky, s.r.o.
Thomashilfen s.r.o.
Thomson Media CZ
Victoria Poji‰Èovna

Association of Prague And The
Diplomatic Ladies Association of
Prague

nadace a neziskové organizace:
âeská rada humanitárních organizací
The International Womens

firmy:
UPC âeská republika, a.s.
nadace a neziskové organizace:
Rotary Club Ostrava

soukromé osoby:
BoÏena P˘chová
Csonkovi
Daniela Lombinová
Ivanka Palusková
Iveta Vy‰tejnová
Jana BlaÏková
Jan Roth
Jindfiich Bass
Martin Vidlák
Radka Vlková
Rodina ·indeláfiova
Rodina Zahálkova
Zora Havlíãková

Spoleãnost pro ranou péãi
Ha‰talská 27
110 00 Praha 1
tel.: 02/2482 6860, 2482 6857
fax: 02/2482 6858
internetová stránka: http://ms.anet.cz/~srpcuns - Sledujte aktuální informace a ãasopis Rolniãka na internetu!
e-mail: ranapece@braillnet.cz

bankovní spojení:
âSOB a.s., Praha 1
ã.ú.: 27-200744223/0300

Letní setkání rodiãÛ a dûtí v Bohou‰kovicích pod Kletí srpen 2000

Kurz pro rodiny - Herlíkovice 2000

Vydala Spoleãnost pro ranou péãi v kvûtnu 2001.
náklad: 500 ks
tisk: PRESS servis, s.r.o., Jílovská 1167/71A, Praha 4

Zdobení perníãkÛ, vánoãní setkání
ve stfiedisku âeské Budûjovice

