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Vážení přátelé,

dovolte nám ohlédnout se za činností regionálních pracovišť 
Společnosti pro ranou péči a podělit se o výsledky za rok 2021. 
Prožili jsme druhý rok s epidemií covid-19. Využili jsme nabytých 
zkušeností a profesionálně zvládli další období poskytování 
služeb v nestandardní podobě. Uživatelům rané péče chceme 
poskytovat kvalitní službu reagující na potřeby konkrétní rodiny. 
Věříme, že i přes řadu výzev loňského roku se nám to podařilo. 
Mnoho úsilí jsme věnovali také zlepšení povědomí lékařů o rané 
péči. Navázali a rozvíjeli jsme spolupráci s neonatologickými 
odděleními, ale i s očními lékaři a dětskou paliativní péčí. 
Zaměřili jsme se i na odbornost poradkyň rané péče, pro které 
jsme realizovali akreditovaný kurz stimulace zraku. To vše by 
nešlo bez odvahy a kreativity našich zaměstnanců a podpory 
našich partnerů a příznivců.

Všem mnohokrát děkujeme!

Správní rada Společnosti pro ranou péči
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Společnost pro ranou péči je zapsaný spolek, jehož účelem je prosazovat 
a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, 
dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat 
nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti 
předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku 
a následnou péči. Spolek zřizuje a eviduje pobočné spolky a jiná pracoviště.
Spolek a pobočné spolky poskytují odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se 
narodilo dítě se zrakovým nebo s kombinovaným či jiným postižením, ve vybraných regionech poskytují 
odlehčovací službu a sociálně aktivizační službu. Pobočné spolky se řídí při své činnosti metodickým 
vedením hlavního spolku a spolupracují navzájem.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY SPOLKU

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D. 
Mgr. Pavla Matyášová 
Mgr. Karla Němcová 
Bc. Vladimíra Salvetová 
Mgr. Jana Tušlová

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

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo 
s postižením poskytujeme podporu a pomoc, 
aby svůj život zvládaly lépe.

CÍLE ORGANIZACE

 ● Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem 
v raném věku je zajištěna dostatečná podpora 
pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby 
v domácím prostředí.

 ● Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo 
s ohroženým vývojem mají včas informace, 
podporu a odbornou pomoc.

 ● Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve 
výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením 
nebo s ohroženým vývojem.

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

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

V roce 2021 poskytovala Společnost pro ranou 
péči službu rané péče prostřednictvím svých 
pracovišť v celkem 10 krajích České republiky, 
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 
v Olomouckém kraji a odlehčovací službu 
v Karlovarském kraji.

pracoviště
Praha

pobočka
pro zrak
Olomouc

pobočka 
Brno

pobočka
Ostrava

pobočka
České

Budějovice

pobočka 
Karlovy 

Vary

pobočka
pro rodinu
Olomouc

Společnost pro ranou péči
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ADRESA

Klimentská 2, 110 00 Praha 1 
IČO: 67363610 
Tel.: 777 235 630 
E-mail: info@ranapece.cz 
www.ranapece.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁN

správní rada spolku

ROLE PRACOVIŠTĚ V ORGANIZACI

 ● Řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost 
jednotlivých pracovišť a pobočných spolků, vytváří jim 
metodické, odborné a informační zázemí.

 ● Zajišťuje finanční prostředky na celorepublikové aktivity.

 ● Zabývá se vzdělávací a školicí činností a podporuje 
další vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím kurzů, 
supervizí a školení.

 ● Vydává publikace, zpracovává materiály pro 
zaměstnance, rodiče i odborníky.

 ● Je garantem kvality poskytovaných služeb, 
shromažďuje a vydává připomínky k zákonům 
a předpisům v oblasti sociálních služeb.

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

METODIK KVALITY SLUŽBY

Mgr. Martina Papoušková

V roce 2021 jsme se ve Společnosti pro ranou 
péči v rámci zvyšování kvality opět věnovali 
mnoha oblastem. Velkou radost máme z toho, 
že se nám podařilo získat akreditaci kurzu Práce 
s rodinou v rané péči, který je určen především pro 
zaškolující se poradkyně. V prvním roce praxe nové 
poradkyně intenzivně provázejí metodičky pracovišť. 
Ze zpětných vazeb od rodin je zřejmé ocenění 
osobnosti poradkyně a jejího způsobu vedení služby. 
Ve Společnosti pro ranou péči máme vypracovaný 
systém posilování kompetencí a zvyšování 
odbornosti poradkyň. Metodičky zajišťují pravidelné 

odborné porady, vedou s poradkyněmi intervizní 
konzultace, podpůrné rozvojové rozhovory a plánují 
jejich další vzdělávání. Nedílnou součástí zajištění 
kvality poskytovaných služeb jsou také týmové 
a individuální supervize.

Pracovníci Společnosti pro ranou péči se zapojují 
do mezioborové spolupráce, účastní se odborných 
konferencí, pořádají semináře na pracovištích, 
konzultují s lékaři případy z praxe, propojují 
odborníky kolem péče o dítě. Zejména spolupráce 
s neonatologickými a perinatologickými centry 
podtrhuje preventivní charakter služby. Rodiče se 
dozvídají o rané péči včas, snižuje se věk dětí při 
zahájení služby, rodiče mají informace a podporu, 

Společnost pro ranou péči – metodické centrum 

METODICKÁ PODPORA PRACOVIŠŤ

Zajištění kvality poskytovaných služeb
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co mohou v situaci, kdy se dozvídají, že jejich dítě 
má zdravotní obtíže, dělat, kde hledat pomoc. 

V roce 2021 bylo opět třeba reagovat na 
pandemickou situaci kombinací osobních 
a distančních konzultací tak, aby rodiny nezůstaly 
bez pomoci. Díky navýšení kapacit pracovišť nebyl 
na žádné z poboček vyhlášen stop stav.

Věnovali jsme se revizi dokumentů, dokumentaci 
uživatelů, metodice individuálního plánování. 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ 
RANÉ PÉČE 

V průběhu konzultací rodiče s poradkyní reflektují 
proces služby a mají možnost jej spoluřídit, 
využíváním zpětné vazby učíme rodiče uplatnit 
model partnerství a sebeřízení i jinde v životě. 
Rodiče jsou o základních činnostech služby, 
právech a povinnostech a možnosti podat stížnost 
či podněty informováni již na začátku při jednání 
se zájemcem o službu.

Pro hodnocení využíváme dotazníky jak v průběhu 
služby, tak při jejím ukončení, odpovědi získáváme 
formou osobní, telefonickou a online. Ptáme se 
na parametry služby, její přínos, užitečnost do 
budoucna, spokojenost.

Z hodnocení je zřejmá velká opora v poradkyni, 
pro rodiče znamená psychickou pomoc a možnost 
zklidnění, orientace. Rodiče oceňují komplexní 
přístup služby, orientaci na jejich rodičovskou 
roli, přísun informací, kontakt na odborníky. Za 
velice přínosnou rodiče považují terénnost služby, 
podporu vývoje dítěte v domácím prostředí, 
práci s pomůckami s instruktáží a možností jejich 
zapůjčení.

CITACE NĚKTERÝCH HODNOCENÍ

„Zjistili jsme, že na tom nejsme tak špatně. 
Uvědomili jsme si, že nejsme jediní, co mají dítě 
s postižením, a že se s tím dá žít. Že na to nejsme 
sami – že můžeme využít pomoc různých institucí. 
Díky rané péči jsme klidnější, jistější.”

„Přínos vidím v tom, že si je rodič více vědom 
možností, které má, nebojí se je využívat, neizoluje 
se od ostatního světa... a může předávat rady 
a poučení pro práci s dítětem s postižením dál..., 
ve školce, v rodině, mezi přáteli...”

„My máme úplně skvělou poradkyni. Jsem ráda, 
že za mnou jezdí někdo, kdo tomu rozumí a chápe 
i mě a mé obavy. Když nevím, zeptám se jí a ona 
mi poradí. Často mi také říká, jak to mají jinde, jaké 
mají zkušenosti... pomáhá mi to.”

„Osobně si nejvíc vážím psychické podpory, že tu 
byl někdo, kdo naslouchal, na koho jsem se mohla 
obrátit, když jsem si nebyla něčím jistá nebo si 
nevěděla rady. Dále i předání kontaktů na různé 
odborníky, osobní návštěva fyzioterapeutky.”

„Mně služba podaná vámi úplně stačila. Nebýt 
covidu, mohlo to být intenzivnější, osobní konzultace 
jsou lepší, to je chyba, ale jinde, ne na vaší straně. 
Je fajn, že se to řeší v domácím prostředí, když 
dojedete, je to bez stresu dítěte i rodičů.”

„Motivace a kontinuální dohled nad zrakovou 
stimulací dcery. Překvapilo mě, jak velký efekt to 
v reálu přináší. Komunikace s mateřskou školou 
při snaze zařadit dceru do běžné školky, pro kterou 
jsem jako rodič v tomto směru nebyla dostatečná 
autorita. Orientace v možnostech, které lze 
využívat.”
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METODIK STIMULACE ZRAKU

Mgr. Kateřina Doskočilová

Zrak člověku zprostředkovává zhruba 80 procent 
veškerých informací. Schopnost vidět je dovednost 
a my se jí musíme jako malé děti naučit. Po narození 
u každého dítěte dochází k fyziologickému růstu 
oka, k jeho vývoji, k vývoji zrakové dráhy a dochází 
i k dozrávání mozku na podkladě vnější stimulace, 
opakování a učení. To vše má vliv na rozvoj zrakových 
funkcí a díky tomuto procesu jsme schopni vidět. 
Skrze zrak poznáváme svět, získáváme informace, 
jsme motivováni k pohybu a máme možnost 
aktivní komunikace. Zrak a schopnost vidět jsou 
nepostradatelnými faktory v celkovém rozvoji 
dítěte. Pokud má dítě zrak nedostatečný z jakéhokoli 
důvodu (nekorigovaná zraková vada, operace, 
okluzní terapie či jiná závažná zraková diagnóza), 
je třeba zrak podpořit. Znamená to zprostředkovat 
zrakové podněty dítěti „na míru“. Naším cílem je tedy 
minimalizovat nedostatky ve zrakovém vnímání dítěte 
či alespoň zachovat zbytky zraku. Jednotlivé pobočky 
Společnosti pro ranou péči (Brno, České Budějovice, 
Olomouc pro zrak, Ostrava a Praha) realizují proto 
pro své klienty program stimulace zraku. Instruktorky 
stimulace zraku / zrakové terapeutky u každého 
dítěte přicházejícího do služby zjišťují při funkčním 
vyšetření zraku, jak zrak využívá, co zrakem dokáže 

a kde má limity. Následně poradkyně rané péče do 
cílených aktivit s dětmi a jejich rodiči aplikují metody 
stimulace zraku, které vedou k rozvoji zrakových 
funkcí a dovedností dítěte. Program stimulace zraku 
patří mezi specializovanou a osvědčenou podporu 
rodin dětí se zrakovým postižením. 

V roce 2021 Společnost pro ranou péči podporovala 
629 dětí se zrakovým postižením a jejich rodiny. Do 
programu stimulace zraku bylo zařazeno 614 dětí 
a u ostatních (15) se konzultace zaměřovaly na 
podporu kompenzačních mechanismů (například 
rozvoj hmatu, sluchová percepce a propriocepce). 
I rok 2021 z velké části ovlivnila pandemie covid-19, 
ale děti a jejich rodiče byli v oblasti podpory 
zrakového vnímání zajištěni. 

Mnohé konference na poli oftalmologie a přednášky 
zabývající se vývojem zraku dítěte byly zrušeny 
a jen část z nich byla převedena do online prostředí. 
Proto byly možnosti dalšího vzdělávání omezené.  
Další formou růstu a prohlubování odbornosti 
byla i nadále spolupráce s odborníky jak ze strany 
oftalmologů, neonatologů a neurologů v jednotlivých 
regionech, tak s organizacemi poskytujícími navazující 
péči (například speciálně pedagogická centra, 
Tyfloservis, další školská zařízení).

GRAF 1  – ROZLOŽENÍ KLIENTŮ VE SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Graf ukazuje poměrné rozložení klientů se zrakovým postižením ve Společnosti pro ranou péči. Celkové 
číslo činilo 629 dětí s postižením zraku. Větší část zaujímaly děti s kombinovaným postižením, tedy děti se 
zrakovou vadou a přidruženým onemocněním, následovaly děti s izolovanou zrakovou vadou a nejmenší 
část představovaly děti, které měly nedostatky ve zrakovém vnímání, ale neměly (dosud) stanovenu 
konkrétní zrakovou diagnózu.

Program stimulace zraku 

Děti se zrakovým
postižením 41,5 %

Děti bez základní
diagnózy 7,5 %

Děti se zrakovým
a kombinovaným
postižením 51 %

261

321

47
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GRAF 2  – PRIMÁRNÍ ZRAKOVÉ DIAGNÓZY KLIENTŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Následující graf popisuje nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení 
zrakových diagnóz u dětí s izolovanou zrakovou vadou (261 dětí) a u dětí s kombinovaným postižením 
(321 dětí). Děti bez diagnózy (47) z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny.

V obou kategoriích dětí (děti s kombinovaným postižením a zrakovým postižením) jsou některé diagnózy 
zastoupeny shodně (poruchy binokulárního vidění včetně refrakčních poruch, retinopatie nedonošených 
dětí a nystagmus). Centrální porucha zraku dominuje u dětí s kombinovaným postižením, velký podíl 
činí děti, které jsou bez zrakové diagnózy a současně u nich pozorujeme značné nedostatky a obtíže ve 
zrakovém vnímání. Naopak u dětí s izolovanou zrakovou vadou jsou často zastoupeny diagnózy jako 
katarakta, albinismus a kolobomy.

Děti s kombinovaným postižením

Legenda

Děti se zrakovým postižením

Achromatopsie
Albinismus
Amauróza
Amotio retinae 
Aniridie
Anizokorie
Atrofie zrakového nervu
Coatsova choroba
CVI
Glaukom vrozený
Goldenharův syndrom
Hemangiom orbity
Hypermetropia gravis
Hypoplazie zrakového nervu
Katarakta 
Kolobomy
Leberova kongenitální amauróza
Městnavá papila
Mikroftalmus
Myopia gravis
Nystagmus vrozený
Onemocnění sítnice 
Parézy nervů okohybných svalů
Perzistující prim. hyperplastický sklivec 
Poruchy binokulárního vidění (včetně refrakčních vad)
Ptóza
Retinoblastom
Rohovková dystrofie (Petersova anomálie a další)
ROP 
Septooptická dysplazie
Stafylom
Tumor zrakového nervu / optiku
Uveitida
Vzácné syndromy
Zrakové onemocnění jako součást onemocnění CNS 
(cysty, zánětlivá a infekční onemocnění)

Nezařaditelné

2
14
0
2
4
0
8
0
2
2
1
0
2
11
53
10
1
1
4
2
28
1
0
8
49
2
5
3
35
3
1
1
1
1
2

2

0
1
1
2
0
1

10
1

46
0
1
1
3
6
8
8
0
0
2
8

15
0
3
2

128
2
0
2

14
3
0
0
0
1
6

46



10

METODIK INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Bc. Lenka Koubková

Nastavit dobrou spolupráci a vytvořit individuální 
plán podpory pro konkrétní rodinu je pro nás 
klíčové. K tomu musíme dobře porozumět situaci, ve 
které se rodina nachází, a v rámci aktivní spolupráce 
najít směr, kterým se společně vydáme.

Raná péče není jen o poradenství – je to zejména 
podpora a provázení. Provázíme rodiny v těch 
situacích, které jsou pro ně náročné a kde průvodce 
potřebují. V České republice není jiná obdoba 
sociální služby, jež by rodině nabídla takovýto 
komplexní balíček služeb a dlouhodobé provázení 
v pohodlí domova. V tom je naše výsada a také velká 
míra zodpovědnosti za kvalitu poskytovaných služeb. 
Proto klademe velký důraz na kvalitní a důkladné 
proškolení našich poradkyň v oblasti tvorby plánů 

podpory, vedení rozhovorů a mapování potřeb 
a zdrojů rodin. V roce 2021 jsme plány podpory 
vytvořili pro téměř 850 rodin.

Přestože jsme byli částečně omezeni covidovou 
situací, dokázali jsme službu, v její plné šíři, převést 
na nezbytně nutnou dobu do distanční formy 
a pracovat kontinuálně na cílech, které jsme si 
s rodiči a jejich dětmi vytyčili.

Je pro nás důležité službu nejen dobře nastavit, 
ale také usilujeme o to, aby raná péče byla 
dostupná všem rodinám, které o ni požádají. Proto 
se zaměřujeme nejen na princip spolupráce, ale 
také efektivity – tj. provázet rodinu po dobu, kdy 
to potřebuje, a umět v rámci plánování společně 
s rodinou pojmenovat nabyté kompetence 
a okamžik, kdy již zvládnou další cestu bez sociální 
služby rané péče.

Aktivity realizované Společností pro ranou péči

Individuální plánování

Rok 2021 byl v mnoha ohledech výrazně poznamenán dalšími vlnami pandemie koronaviru a epidemiologická 
situace ovlivnila i aktivity Společnosti pro ranou péči určené jak klientům, tak široké veřejnosti. Některé z nich, 
zejména ty vzdělávací, se podařilo realizovat online formou, některé mohly proběhnout naživo jako například 
víkendová setkání rodin. Osvětě byla již tradičně zasvěcena listopadová kampaň Týden rané péče, během 
níž jsme o rané péči informovali laiky i odborníky, svůj prostor měla kampaň také v médiích. Závěr roku pak 
patřil fundraisingové výzvě na podporu rané péče nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči.
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KURZ STIMULACE ZRAKU

Přestože byly možnosti vzdělávání v tomto roce 
omezené, podařilo se nám realizovat vzdělávání pro 
poradkyně rané péče z pracovišť, která se zaměřují na 
děti se zrakovým postižením. Jednalo se o dlouhodobý 
kurz stimulace zraku probíhající po celý rok, kdy 
jsme kombinovali osobní přednášky a praktická 
cvičení s přednáškami realizovanými online formou. 
Kurz pokrýval celou paletu témat, která poradkyně 
potřebují k poskytování odborného poradenství. 
Přednášky a praktické aktivity byly zaměřeny na oblast 
anatomie a patologie zraku, na tyflopedii, podporu 
zrakového vnímání dítěte (stimulace zraku) i na 
rozvoj hmatu, prostorové orientace (kompenzační 
mechanismy) a informace o kompenzačních 
pomůckách. Přednášející byli oftalmologové, zrakové 
terapeutky, speciální pedagožky i další odborní 
pracovníci. Zahájili jsme také navazující kurz stimulace 
zraku pro nové instruktorky stimulace zraku, které 
budou kompetentní k realizaci funkčního vyšetření 
zraku dětí ve Společnosti pro ranou péči.

TÝDEN RANÉ PÉČE

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhl čtrnáctý 
ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Opět 
se do něj zapojili poskytovatelé sociální služby rané 
péče z celé České republiky. Sloganem kampaně 
se stal úryvek z písně našeho ambasadora skupiny 
Mirai „Slovo NEJDE neexistuje“. Odborné i laické 
veřejnosti jsme ukázali smysluplnost rané péče, 
upozornili jsme na potřeby rodin dětí s postižením 
a třeba i na to, jak se v době pandemie změnily. 
Na pobočkách se uskutečnil zajímavý program, 
např. workshopy pro studenty Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, setkání odborných 
pracovníků s oční lékařkou a ortoptickými sestrami 
v Českých Budějovicích a odborné setkání na 
téma sourozenci dětí s postižením nebo ze 
znevýhodněného prostředí v Karlových Varech aj. 
Ranou péči nám pomohli přiblížit veřejnosti v České 
televizi, na Nově, v Českém rozhlase a v mnoha 

regionálních periodikách. Záštitu nad 14. ročníkem 
převzala Kancelář veřejného ochránce práv, Asociace 
krajů ČR, Nadace Leontinka a Nadační fond Českého 
rozhlasu, sbírka Světluška.

Více na www.tyden.ranapece.cz

NEBUĎ SRAB!

V prosinci 2021 jsme odstartovali již druhý ročník 
fundraisingové výzvy na podporu rodin s dětmi 
s postižením nazvané Nebuď srab! Namoč se pro 
ranou péči. Zapojily se do ní všechny pobočky 
Společnosti pro ranou péči a každý dárce si tak mohl 
zvolit region, v němž chce pomáhat. K poslednímu 
lednu 2022 se podařilo od dárců získat částku 
481 256 Kč. Na podporu rodin s dětmi s hendikepem 
se ponořila i řada známých osobností, například 
kapela Mirai, senátor a lékař Lumír Kantor, brněnský 
herec a muzikant Dušan Vitázek, novinář Jan Tuna, 
herečka Sandra Pogodová. Svou podporu rodinám 
vyjádřila řada otužileckých skupin, firem, ale také 
spousta jednotlivců všech věkových kategorií. Lidé 
sdíleli videa a fotky na sociálních sítích.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

I v roce 2021 mohli lidé přispívat do veřejné sbírky 
Společnosti pro ranou péči na podporu rodin 
s dětmi s postižením do sbírkových pokladniček 
ve firmách a organizacích nebo na sbírkový účet. 
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo sestaveno 
k 1. 3. 2022, čistý výtěžek sbírky byl v tomto období 
557 357,40 Kč. Bylo využito 19 000 Kč. Celková 
částka k dalšímu použití (včetně let minulých) činí 
2 030 404,91 Kč a je určena na zajištění služby rané 
péče pro rodiny vychovávající dítě s postižením 
a na nákup pomůcek pro tyto rodiny.



Služby poskytované 
prostřednictvím 
pracovišť Společnosti 
pro ranou péči
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PŮSOBNOST SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KAPACITA PRACOVIŠŤ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Přehled o klientech a službách
Společnost pro ranou péči v roce 2021 prostřednictvím svých pracovišť 
rané péče podpořila celkem 849 klientských rodin, 25 rodin bylo podpořeno 
sociálně aktivizační službou a 14 rodin odlehčovací službou.

Hlavní město Praha 32

Středočeský kraj 41

Karlovarský kraj 80

Jihočeský kraj 115

Kraj Vysočina 10 + 25

Jihomoravský kraj 150

Zlínský kraj 10 + 28

Olomoucký kraj 60 + 130

Pardubický kraj 9

Moravskoslezský kraj 86

Jihomoravský kraj

Zlínský
kraj

Olomoucký
kraj

Moravskoslezský
kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

Středočeský kraj

Hl. město Praha

Pardubický kraj

Jihočeský kraj

Ostrava

Praha

České Budějovice

Brno

Olomouc

Raná péče pro rodiny
s dětmi se zrakovým
a kombinovaným
postižením

SAS – sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Raná péče pro rodiny
s dětmi s tělesným,
mentálním a kombinovaným
postižením včetně PAS

Odlehčovací
služba 



Pracoviště Brno České 
Budějovice

Olomouc, 
pobočka 
pro zrak  

Olomouc, 
pobočka 

pro rodinu
Ostrava Praha Celkem

Počet klientských rodin 179 155 119 138 103 155 849

z toho dětí s kombinovaným 
postižením 84 56 74 25 66 63 368

z toho dětí s duálním 
postižením 10 1 1 0 4 1 17

z toho dětí zařazených do 
programu stimulace zraku 141 154 116 0 94 74 579

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

0 0 0 113 0 81 194

Počet klientů, u kterých byla 
péče zahájena 30 53 27 39 17 48 214

Počet klientů, u kterých byla 
péče ukončena 22 36 36 40 32 28 194

Počet vstupních jednání se 
zájemci o službu 39 60 43 43 18 48 251

Počet konzultací s rodinou 763 696 567 778 579 584 3967

Počet písemných, telefonických 
a online konzultací 1153 677 1070 1932 797 1187 6816

Počet funkčních vyšetření 
zraku a vyhodnocení 
psychomotorického vývoje

52 87 49 35 36 22 281

14



K ZÁKLADNÍM ČINNOSTEM RANÉ PÉČE SE STANDARDNĚ ŘADÍ

 ● Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje 
dítěte s těžkým zrakovým postižením.

 ● Informování a vzdělávání: informování a vzdělávání rodičů / pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí 
v péči o dítě.

 ● Sociálně-terapeutické činnosti: zprostředkování a výměna zkušeností, instruktáže, pořádání setkání 
a kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky, caremanagement.

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

15

SAS (SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI) – OLOMOUC, POBOČKA PRO RODINU 
– PŘEHLED O KLIENTECH A ČINNOSTECH

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Počet nových klientských rodin 14

Počet výjezdů do rodin 298

Počet hodin odlehčení 624

Počet informačních schůzek 15

Počet vstupních jednání 14

z toho přijatých 14

Počet klientských rodin pracoviště v roce 2021 25

Počet dětí 55

z toho dětí s mentálním postižením 1

z toho dětí s kombinovaným postižením 0

z toho dětí s opožděným psychomotorickým vývojem 24

Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2021 10

Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2021 8

Počet vstupních jednání se zájemci o službu 24

z toho přijatých 10

Počet konzultací s rodinou 295

z toho počet terénních konzultací 202

z toho počet konzultací s dalším odborníkem 9

z toho počet ambulantních konzultací 32

z toho počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce 52

z toho počet funkčních vyšetření zraku a vyhodnocení psychomotorického vývoje 0



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

Tým Praha
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ADRESA

Společnost pro ranou péči, z. s.
Klimentská 2, 110 00 Praha 1 
IČO: 67363610 
Tel.: 777 235 630 
E-mail: centrum@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/praha

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

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

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

VEDOUCÍ POBOČKY PRAHA

Mgr. Petra Mertlová

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● hlavní město Praha

 ● Středočeský kraj

 ● Karlovarský kraj

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

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

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● Rodinám s dětmi se zrakovým postižením od 
narození do 7 let.

 ● Rodinám s dětmi se zrakovým postižením 
v kombinaci s dalším zdravotním postižením 
ve věku od narození do 7 let.

 ● Rodinám s dětmi s mentálním, tělesným a kombi- 
novaným postižením od narození do 7 let.

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

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, 
více na www.ranapece.cz/praha/2021-2

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT V ROCE 2021

www.ranapece.cz/praha

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, PRACOVIŠTĚ PRAHA

Náklady celkem 8 512 991 Kč

z toho
náklady na ranou péči vč. covid-19 7 405 225 Kč

náklady na rozvojové projekty vč. covid-19 1 107 766 Kč

Výnosy celkem 8 512 991 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 6 187 217 Kč

krajské dotace 1 125 800 Kč

dotace měst a obcí 64 000 Kč

nadace a nadační fondy 772 935 Kč

prostředky poskytnuté ÚP 210 000 Kč

ostatní výnosy 153 039 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč



Společnost 
pro ranou péči,
pobočka Karlovy Vary
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ADRESA

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

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

VEDOUCÍ SLUŽBY

Kristýna Velecká

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY 
A CÍL SLUŽBY

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

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

PODPORUJÍ NÁS

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

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.odlehceni.cz

Náklady celkem 2 141 834 Kč

z toho
náklady na odlehčovací službu 1 435 200 Kč

náklady na rozvojové projekty 706 634 Kč

Výnosy celkem 2 141 834 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 1 435 200 Kč

krajské dotace 0 Kč

nadace a nadační fondy 706 634 Kč

ostatní výnosy 0 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč

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



Společnost 
pro ranou péči,
pobočka Brno

Tým Brno
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ADRESA

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

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO KRAJ VYSOČINA 

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno 
Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Karla Němcová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

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

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku 
od narození do 7 let.

 ● Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 
zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.

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

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Jihomoravský kraj

 ● Kraj Vysočina (okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Telč, Humpolec)  

 ● Zlínský kraj (okresy: Zlín, Uherské Hradiště, 
Uherský Brod, Luhačovice, Valašské Klobouky)

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, 
více na www.ranapece.cz/brno/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2021

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/brno/category/probehle_akce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA BRNO

Náklady celkem 10 051 280 Kč

z toho

náklady na ranou péči 8 060 043 Kč

náklady na rozvojové projekty 1 649 043 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 342 194 Kč

Výnosy celkem 10 154 332 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV vč. covid-19 5 563 084 Kč

krajské dotace 540 900 Kč

dotace měst a obcí 1 472 901 Kč

nadace a nadační fondy 1 343 942 Kč

ostatní výnosy + hospodářská činnost 1 233 505 Kč

Hospodářský výsledek 103 052 Kč



Společnost 
pro ranou péči,
pobočka
České Budějovice

Tým České Budějovice
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ADRESA

Čechova 1, 370 01 České Budějovice 
IČO: 75094975 
Tel.: 385 520 088, mob.: 777 234 032 
E-mail: budejovice@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/cb

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Jana Tušlová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

Mgr. Jana Tušlová, Ing. Hana Trajerová, 
Mgr. Martina Papoušková, Mgr. Kateřina 
Doskočilová, Ing. et Mgr. Petra Samcová, Ph.D., 
Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Hana Janurová, 
Mgr. Lenka Obstová, Bc. Jana Knittlová, 
Mgr. Kateřina Kubečková, Ing. Helena Kolmanová, 
Zdenka Kohoutová

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● Rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením od narození do 7 let.

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

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Jihočeský kraj

 ● Kraj Vysočina 
(okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod)

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, 
více na www.ranapece.cz/cb/podporuji-nas-v-roce-2021

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/cb/category/probehle_akce

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

Náklady celkem 8 103 369 Kč

z toho náklady na ranou péči 7 985 070 Kč

Výnosy celkem 8 213 538 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 5 486 000 Kč

krajské dotace      39 000 Kč

dotace měst a obcí    339 000 Kč

nadace a nadační fondy 1 832 966 Kč

ostatní výnosy    516 572 Kč

Hospodářský výsledek    110 169 Kč



Společnost 
pro ranou péči,
pobočka pro zrak 
Olomouc

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

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
Společnost pro ranou péči, 
pobočka pro zrak Olomouc 
Burešov 4886, 760 01 Zlín 
Tel.: 770 131 315 
E-mail: olomouc@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/olomouc1

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN
Ing. Martina Pekařová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ
Ing. Martina Pekařová, Bc. Petra Hálková, 
DiS., Mgr. Eva Novotná, Bc. Tereza Smolková, 
Jitka Vysloužilová, Mgr. et Mgr. Blanka Miklová, 
Mgr. Daniela Rosíková, Mgr. Lenka Hovorková, 
Mgr. Tereza Pořízková, Mgr. Irena Vitámvásová, 
Andrea Zdařilová, DiS., Petra Navrátilová, DiS.

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY
 ● Rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve 
věku od 0 do 7 let.

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

 ● Rodinám s předčasně narozenými dětmi 
s nezralostí v oblasti zrakového vnímání.

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

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

 ● Pardubický kraj (v obcích s rozšířenou působností: 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká 
Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun, 
Moravská Třebová)

PODPORUJÍ NÁS
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, 
více na www.ranapece.cz/olomouc1/podporuji-nas/podporuji-nas-v-roce-2021

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

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA PRO ZRAK OLOMOUC 

Náklady celkem 9 358 318 Kč

z toho
náklady na ranou péči 8 602 247 Kč

náklady na rozvojové projekty 756 071 Kč

Výnosy celkem 9 619 852 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV (včetně dotací v rámci pandemie covid-19) 6 039 974 Kč

krajské dotace 806 874 Kč

dotace měst a obcí 532 400 Kč

Úřad práce Olomouc 78 000 Kč

nadace a nadační fondy 1 306 269 Kč

ostatní výnosy 856 335 Kč

Hospodářský výsledek 261 534 Kč



Společnost 
pro ranou péči,
pobočka pro rodinu 
Olomouc

Tým Olomouc pro rodinu
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ADRESA

U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc 
IČO: 08243867 
Tel.: 774 734 035 
E-mail: olomouc2@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/olomouc2 
www.ranapece.cz/olomouc3

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Pavla Matyášová

Pobočka zřizuje dvě sociální služby, ranou péči 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Je fakultním zařízením Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.

 
 
Raná péče
www.ranapece.cz/olomouc2

SLOŽENÍ TÝMU RANÁ PÉČE

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

VÍCE O TÝMU

www.ranapece.cz/olomouc2/nas-tym

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním 
či kombinovaným postižením včetně dětí 
s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.

 ● Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem, 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu 
(např. těžká nezralost, závažná onemocnění, 
těžká porodní asfyxie) ve věku od 0 do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Olomoucký kraj

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

SLOŽENÍ TÝMU SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI

Mgr. Pavla Matyášová, Ing. Hana Burgetová, 
Pavla Kočišová, Mgr. Ivana Bařinková, 
Bc. Karla Špičáková, Jadwiga Mikolov

VÍCE O TÝMU

www.ranapece.cz/olomouc3/nas-tym

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

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

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Olomoucký kraj 
(v obcích s rozšířenou působností: Olomouc, 
Prostějov, Konice, Přerov, Hranice na Moravě, 
Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, 
Šternberk, Uničov)
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA PRO RODINU OLOMOUC 
– RANÁ PÉČE

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

Náklady celkem 11 025 546 Kč

z toho

náklady na ranou péči 9 982 588 Kč

náklady na rozvojové projekty 607 615 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 435 343 Kč

Výnosy celkem 11 029 981 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 8 870 000 Kč

dotace na řešení pandemie covid-19 (MPSV) 435 343 Kč

krajské dotace 95 000 Kč

dotace měst a obcí 632 000 Kč

nadace a nadační fondy 248 163 Kč

ostatní výnosy 749 475 Kč

Hospodářský výsledek 4 435 Kč

Náklady celkem 1 943 224 Kč

z toho

náklady na SAS 1 820 800 Kč

ostatní náklady 62 855 Kč

náklady spojené s pandemií covid-19 59 569 Kč

Výnosy celkem 1 943 224 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 1 497 600 Kč

dotace na řešení pandemie covid-19 (MPSV) 59 569 Kč

krajské dotace 190 200 Kč

dotace měst a obcí 133 000 Kč

ostatní výnosy 62 855 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč

PODPORUJÍ NÁS
Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, více 
raná péče: www.ranapece.cz/olomouc2/2021-2 
SAS: www.ranapece.cz/olomouc3/2021-2

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

Tým Ostrava
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ADRESA

Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava 
IČO: 75095017 
Tel.: 774 567 236 
E-mail: ostrava@ranapece.cz 
www.ranapece.cz/ostrava

ŘEDITELKA POBOČKY A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Bc. Vladimíra Salvetová

SLOŽENÍ TÝMU PRACOVIŠTĚ

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

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

 ● Rodinám s dětmi se zrakovým postižením 
od 0 do 7 let.

 ● Rodinám s dětmi s kombinovaným postižením 
od 0 do 7 let (přičemž postižení je také v oblasti 
zrakového vnímání a je převažující nebo pro dítě 
určující v daném období jeho vývoje).

 ● Rodinám s dětmi od 0 do 7 let, kde je vývoj 
dítěte v oblasti zrakového vnímání v důsledku 
jeho nepříznivého zdravotního stavu ohrožen.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME

 ● Moravskoslezský kraj

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem donátorům a podporovatelům za pomoc a podporu v roce 2021, 
více na www.ranapece.cz/ostrava/2021-2

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKTIVIT

www.ranapece.cz/ostrava/category/probehle_akce

Pozn. Výsledek hospodaření za minulé období ve výši nevyčerpaných darů byl převeden do vlastního 
jmění na účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OSTRAVA

Náklady celkem 7 948 833 Kč

z toho
náklady na ranou péči 7 062 024 Kč

náklady na rozvojové projekty 886 809 Kč

Výnosy celkem 8 543 812 Kč

z toho

krajské dotace z prostředků MPSV 5 076 000 Kč

dotace měst a obcí 949 453 Kč

dotace na řešení pandemie covid-19 240 639 Kč

nadace a nadační fondy 1 283 128 Kč

ostatní výnosy 994 592 Kč

Hospodářský výsledek 594 979 Kč



Přehled hospodaření 
Společnosti pro 
ranou péči
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Brno České 
Budějovice

Karlovy 
Vary

Olomouc, 
pobočka 
pro zrak

Olomouc, 
pobočka 

pro rodinu
Ostrava Praha SPRP Celkem

Výnosy celkem 10 154 332 8 213 538 2 141 834 9 619 852 12 973 205 8 543 812 8 512 991 942 164 61 101 728

z toho

krajské dotace 
z prostředků 
MPSV

5 563 084 5 486 000 1 435 200 6 039 974 10 367 600 5 076 000 6 187 217 0 40 155 075

krajské dotace 540 900 39 000 0 806 874 285 200 0 1 125 800 0 2 797 774

dotace měst 
a obcí 1 472 901 339 000 0 532 400 765 000 949 453 64 000 0 4 122 754

nadace 
a nadační fondy 1 343 942 1 832 966 706 634 1 306 269 248 163 1 283 128 772 935 10 000 7 504 037

prostředky 
poskytnuté 
úřady práce

0 0 0 78 000 0 0 210 000 0 288 000

ostatní výnosy 1 233 505 516 572 856 335 1 307 242 1 235 231 153 039 932 164 6 234 088

Náklady celkem 10 051 280 8 103 369 2 141 834 9 358 318 12 968 770 7 948 833 8 512 991 942 164 60 027 559

z toho

náklady na 
registrované 
sociální služby

8 402 237 7 985 070 1 435 200 8 602 247 11 803 388 7 062 024 7 405 225 0 52 695 391

náklady na 
rozvojové 
projekty

1 649 043 118 299 706 634 756 071 1 165 382 886 809 1 107 766 942 164 7 332 168

Hospodářský výsledek 103 052 110 169 0 261 534 4 435 594 979 0 0 1 074 169

Společnost pro ranou péči vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. Všechna pracoviště jsou účtována odděleně.

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

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

GRAF 3  – VÝNOSY CELKEM

Státní správa – veřejné zdroje 47 363 60377 %

23 % 13 738 125Nadace, dárci

10 mil. 20 mil. 30 mil. 40 mil.0



Finanční podpora
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Raná péče je rodinám s dětmi s postižením poskytována bezplatně, 
ale to neznamená, že nic nestojí. Ač stát rodinám službu ze zákona 
garantuje, veřejnoprávní zdroje na pomoc všem potřebným rodinám 
bohužel nestačí: situace se liší kraj od kraje. Včasnou pomoc pro všechny 
naše klienty dokážeme tak zajistit jen díky našim donátorům: nadacím 
a firemním i individuálním dárcům. Jejich podpora je nenahraditelná, 
právě tyto dary nám umožní přijet za všemi dětmi co nejdříve po zjištění 
diagnózy a poskytnout celé rodině plně profesionální péči.

Aktivně proto získáváme příspěvky na dofinancování služby, a to jednak 
fundraisingovou online kampaní Nebuď srab! Namoč se pro ranou 
péči, která probíhá v období prosinec–leden, jednak prostřednictvím 
dlouhodobé veřejné sbírky.

Děkujeme všem, kdo nám pomáháte 
měnit životy dětí s postižením 
a jejich rodin.

Pokud příspěvky od donátorů nezískáme, budou 
rodiny na péči muset čekat v pořadnících. Přitom 
se promešká rané období dítěte, kdy dosahujeme 
nejlepších pokroků v rozvíjení jeho dovedností. 
Rodiče nebudou mít po boku průvodce, který jim 
pomůže se s těžkou situací vyrovnat a předejít jejich 
přetížení a krizím v rodině. Společně to můžeme 
změnit. Včasná pomoc má zásadní dopad na to, jaký 
bude život dítěte v dospělosti.

I VY MŮŽETE POMOCI 

Darujte dětem dobrý start do života!

Jak vaše dary využijeme? 
300 Kč = pohonné hmoty na jednu návštěvu 
500 Kč = odborná konzultace v rodině 
1 000 Kč = specializované vyšetření zraku

Číslo sbírkového účtu: 244900080/0300



Děkujeme, 
že se díváte kolem sebe.

Společnost pro ranou péči, z. s. 
© červen 2022

www.ranapece.cz




