Slovo úvodem
Vážení rodiče, přátelé, příznivci,
uplynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci všeho, co se ve Společnosti pro ranou
péči a v jejích regionálních Střediscích událo. Chceme se touto formou s vámi podělit o výsledky své práce, přesvědčit vás o její potřebnosti a poděkovat všem, kteří přispěli financemi, prací a podporou našim
klientům.

Praha, duben 2002

Mgr. Terezie Hradilková
ředitelka Společnosti

vybrali jsme z našeho kalendáře 2001:
leden - Rekonstrukce nových prostor, stěhování Střediska rané péče Brno.
31. 1. - Konkurz na obsazení Střediska rané péče Ostrava.
15. 3. - Slavnostní otevření nových prostor Střediska rané péče Brno.
9. 4. - Mimořádná valná hromada SPRP.
19. - 25. 5. - Týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením, region Čechy.
13. - 21. 5. - Týdenní kurz pro rodiny dětí s kombinovaným postižením, region Morava.
26. 5. - 3. 6. - Týdenní kurz pro rodiny dětí s kombinovaným postižením,region Čechy.
21. 6. - Řádná valná hromada SPRP - rozhodnutí založit Středisko Plzeň.
4. - 7. 7. - I. středoevropský workshop o rané péči pro rodiny dětí se zrakovým postižením, Praha.
20. 8. - Setkání rodin ve Středisku Liberec.
18. 9. - Slavnostní otevření nových prostor Střediska rané péče České Budějovice.
7. - 8. 9. - Seminář finské oftalmoložky Ley Hyvarinen.
9. -15. 9. - Týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením, region Morava.
25. 10. - Týmové supervizní setkání regionu Morava.
5. - 9. 11. - Kurz pro fyzioterapeuty“Fyzioterapeut v týmu rané péče“ pro IDVPZ Brno, Praha .
29. 11. - Seminář SPRP pro všechny odborné pracovníky.
30. 11. - Řádná valná hromada SPRP.
5. 12. - Mikulášská a vánoční setkání klientů ve Střediscích.
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Poslání a cíle SPRP
Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, v kterých se narodilo dítě se zrakovým či s kombinovaným postižením.
- 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.
- 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.
- Vznikla v r.1997 jako občanské sdružení proto, aby převzala provoz Středisek rané péče, která se od roku 1990 věnují raněporadenské práci:
Střediska rané péče v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě a v Praze jsou regionálními centry pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Vytvářejí mezioborové týmy zaměstnaných i spolupracujících odborníků, kteří spolu s rodiči hledají a plánují nejvhodnější způsoby stimulace vývoje dítěte a respektují jedinečnost a specifika rodin.
Ze Středisek dojíždějí do rodin v celé ČR poradci rané péče, kteří jsou zodpovědní za poradenství a koordinaci péče o konkrétní
klienty v určitém regionu.
Služby Středisek koordinuje a řídí Metodické centrum.
Posláním Společnosti je také hájit práva rodičů dětí s postižením a prosazovat zakotvení rané péče jako služby a oboru. Proto jsme v roce 2001 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 dosáhnou včasné diagnostiky a účinné následné pomoci.
• s klientskými skupinami a organizacemi. Pomáháme jim, aby byly respektovány jejich zájmy a práva, Střediska rané péče jsou místem setkávání rodičů a výměny jejich zkušeností.
• s odborníky z návazných vzdělávacích zařízení - mateřských škol, speciálně pedagogických center, stacionářů, s Národním
institutem pro neslyšící v programu pro hluchoslepé děti.
• 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 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 (SKOK,
BANNO,...), při odborné spolupráci (Středisko rané péče Diakonie, Středisko rané péče FRPSP, STŘEP....).
• s místní samosprávou v bydlištích klientů (OÚ, MÚ, magistráty).
• s představiteli státní správy - Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR
a dále s členy Vládního výboru pro zdravotně postižené, s poslanci...
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Organizační struktura
Předsedkyně SPRP:
PaedDr. Jana Vachulová
(statutární zástupce)

Výkonná ředitelka SPRP:
Mgr. Terezie Hradilková

dozorčí rada:
Ing. Věra Likešová
Miroslav Petr
Michal Voráček
čestná rada:
Prof. MUDr. Miloš Velemínský - neonatolog
Anna Šabatová - zástupkyně veřejného ochránce práv
Pavla Francová - olympijská vítězka
prim. MUDr. Lumír Kantor - primář novorozeneckého oddělení
Vladimír Michálek - režisér

valná hromada

rada
rada
výkonná
výkonnáředitelka
ředitelka
předsedkyně
předsedkyně
vedoucí
vedoucístředisek
středisek

Mapa pracovišť a klientů

Sídla regionálních Středisek rané péče.
Metodické centrum má společné sídlo
s pražským střediskem.
Naši klienti
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Zpráva o činnosti SPRP v roce 2001
Klienti
Klienty 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).

Přehled klientů
Celkový počet klientů v roce 2001

Celkem
484

- z toho s kombinovaným postižením

382

- z toho v ústavech či zařízeních

10

Klienti, u kterých byla v roce 2001 péče zahájena

115

Klienti, u kterých byla v roce 2001 péče ukončena

91

(horní věková hranice klientů záleží také na kapacitě regionálního pracoviště, Středisko může snížit věkovou hranici pro ukončení péče na 3., respektive 6. rok)

Služby
Standardní nabídkou všech Středisek pro klienty jsou služby v oblasti poradenství, podpory rodiny, stimulace vývoje dítěte, integrace, pomoci při prosazování práv a zájmů, poskytování informací a vzdělávání.
Formy služeb:
• terénní - mobilní 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 jejich dětí. Hlavní předností návštěv v rodinách oproti klasické ambulantní péči je skutečnost, že dítě je v přirozeném
prostředí, kde se může plně projevit. Jsou efektivní i pro rodiče dítěte, kteří tak nemusejí absolvovat další, často pro dítě raného
věku únavné cesty.
• ambulantní služby (poskytované ve Střediscích rané péče): stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, psychologické poradenství
• půjčování metodických materiálů, knih, hraček a speciálních pomůcek
• zasílání zpravodaje Rolnička - hradí klient (předplatným)
• 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 - částečně hradí klient
• doprovod klientů při návštěvách odborníků a institucí, při úředních jednáních
Regionální Střediska podle svých možností a personálního zázemí dále poskytují terapie, interdisciplinární služby a podporu svépomocných aktivit klientů:
• komplexní posouzení vývoje dítěte a potřeb klienta
• terapie v rodině
• terapie ve Středisku
• skupinová setkání rodičů a společné návštěvy

Přehled služeb

Celkem

Celkový počet konzultací poradců rané péče v rodinách klientů

1843

Celkový počet ambulantních služeb ve Střediscích rané péče

554

Celkový počet konzultací poradců rané péče v zařízeních

40

Neklientům a institucím nabízí SPRP placené služby dle platného ceníku.
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Informace
Základním předpokladem pro partnerství s klienty je vzájemná informovanost.
Časopis Rolnička
Rolnička je časopis Středisek rané péče, který 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 děti, nejrůznější tipy a metody, ale i sociálně právní informace.
Na časopise, který vychází čtyřikrát ročně, se převážnou mírou finančně podílejí rodiče a další předplatitelé. V roce 2001 začala
Rolnička vycházet v jednotné verzi a regionální Střediska se střídají na jejím sestavení a redakční práci.

www.ranapece.cz
V roce 2001 začaly informovat veřejnost webové
stránky www.ranapece.cz . Díky obětavé dobrovolnické práci se tak staly aktuálním oknem do
dění naší organizace a do problematiky rané péče pro všechny zájemce,klienty, odborníky, sponzory i veřejné činitele...
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Z pracovišť pro ranou péči
Metodické centrum
ředitelka SPRP: Mgr. Terezie Hradilková
Haštalská 27
110 00 Praha 1
tel.: 02/248 268 60, 248 268 57 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 224 826 857, 224 826 860)
fax: 02/248 268 58 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 224 826 858)
e-mail: praha@ranapece.cz
ekonom a účetní SPRP: Ing. Věra Likešová
koordinátorky projektu: Silvia Senciová, Mgr. Kamila Marcinková, Marie Hlavičková
civilní služba: Ing. Jan Otýpka, Ondřej Zahradník
Poradní sbor ředitelky pro odbornou a metodickou problematiku - metodickou radu - tvoří odborníci Společnosti pro ranou
péči:
PaedDr. Markéta Skalická (speciální pedagožka), metodik stimulace zraku
Lucie Gregorová (fyzioterapeutka), metodik pohybového vývoje
Mgr. Tímea Vidová (psycholožka), metodik pro podporu rodičů
PaedDr. Jana Vachulová (speciální pedagožka), metodik pro integraci
Metodické centrum podává celorepublikové projekty, řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost Středisek rané péče a poskytuje jim administrativní, odborné a informační zázemí, aby mohla poskytovat služby programu Provázení na srovnatelné úrovni, podle přijatých standardů. Zajišťuje a podporuje další vzdělávání zaměstnanců, kurzy, supervizi a školení. Metodické centrum také navazuje a udržuje mezinárodní kontakty, prezentuje Společnost pro ranou péči navenek v České republice i v zahraničí. Vytvořilo
a zajišťuje knihovnu a připravuje odborné materiály pro studenty, rodiče, zaměstnance a spolupracující odborníky a prezentační
materiály pro veřejnost.
Akce vzdělávání zaměstnanců:
Seminář pro odborné pracovníky SPRP - listopad
Týmová supervize pro region Morava - leden - červen
Supervize VTI pro odborné pracovníky SPRP - seminář a supervize se školenou supervizorkou metodou videotrénink interakcí
Supervizní návštěva (4 dny) Helen Verbunt, SENSIS, Nizozemí, praxe v oblasti funkčního vyšetřování a stimulace zraku pro instruktory stimulace zraku
Na další vzdělávání, školení a supervize zaměstnanců jsme vydali 142 333,-Kč.
Mezinárodní akce:
Metodické centrum uspořádalo ve spolupráci s americkým institutem Perkins School for The Blind a s holandskou nadací SENSIS
1. středoevropský seminář - raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Konal se v Praze v červenci, vedli ho Terezie Hradilková, ČR (SPRP) a Tom Miller, USA (Perkins School for the Blind), zúčastnilo se ho 13 zástupců z Rakouska, Slovenska, Německa, Chorvatska a Polska a sedm pracovníků středisek SPRP. Na jednodenní otevřený program byla pozvána odborná veřejnost. Seminář byl připraven a spolufinancován v rámci projektu Metodické a informační centrum, poskytnutého SPRP
NROS - Phare.
Mezinárodní organizace, se kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
ICEVI, Hilton/Perkins International Programm, SENSIS International, EurlyAid

1. Central European Workshop

„The Early Intervention - the Current State of the Practice”
July 5th - 7th 2001, Prague
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Středisko rané péče Brno
vedoucí: Mgr. Ivana Kudelová
Kabátníkova 7
602 00 Brno
tel./fax: 05/412 367 43 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 541 236 743)
e-mail: brno@ranapece.cz
Brněnské středisko je na druhém místě v počtu klientů i v počtu poradců. Krátce poté, co jsme oslavili společně s pražským střediskem 10. výročí zahájení činnosti, čekala nás významná změna. Začátkem roku 2001 jsme se za plného provozu zvládli přestěhovat z areálu školy pro děti s postižením zraku a zabydlet se v nových prostorách na Kabátníkově ulici, které nám pronajal ÚMČ
Brno Královo Pole.
Služby a akce pro klienty: Převážná část naší práce se odehrávala při konzultačních návštěvách v rodinách klientů. V uplynulém roce ale současně narostl (především mezi rodinami z Brna a blízkého okolí) zájem o ambulantní konzultace ve středisku, kde
si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet široké spektrum pomůcek, práci s dítětem v upravených prostorách s vybavením pro stimulaci zraku. Pokračovali jsme v organizaci pravidelných setkání rodin v rámci Klubu rodičů. Podíleli jsme se na tvorbě čtvrtletníku ROLNIČKA.
Ujali jsme se organizačního zajištění pobytového kurzu pro moravské rodiny dětí s kombinovaným postižením, k realizaci pobytového kurzu pro rodiny dětí se zrakovým postižením jsme přispěli personálně. Od druhé poloviny roku v rámci standardizace služeb
zahajujeme péči o klienty komplexním týmovým posouzením.
Akce pro veřejnost: Největší akcí, kterou jsme oslovili širokou veřejnost, byl Den otevřených dveří. Jeho součástí bylo i slavnostní otevření nových prostor za účasti našich sponzorů, kterého se zúčastnila také řada významných osobností z kruhů odborných
i politických. Akci provázela výrazná propagace v médiích - v denním tisku, České televizi i v regionální kabelové televizi.
Činnost v rámci programu Osvěta: Mgr. Zita Sýkorová přednáší na Katedře speciální pedagogiky MU Brno, kde předává
studentům také své zkušenosti z práce ve Středisku rané péče. Další pracovnice se věnovaly přednáškové činnosti a vedení odborných praxí studentů v rámci spolupráce s VOŠ sociální Brno, VOŠ pedagogickou Svatý Jan Pod Skalou a Katedrou spec. pedagogiky MU Brno.
Vzdělávání našich pracovníků:
Kurzy - Instruktor zrakové stimulace, Krizová intervence, Kurz prostorové orientace. Neverbální komunikace,Masáže dětí a kojenců,
o autismu. Semináře, konference: L. Hyvarinen „Centrální poruchy zraku”, konference věnovaná problematice dětí s více vadami
v Blansku, Orofaciální stimulace, Edukace a rehabilitace zrakově postižených, konference Somatopedické společnosti Dítě s poraněním mozku, Individuální psychologie v rodině, ...
Organizace a odborníci, s kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
Brněnské Středisko rané péče je členem BANNO = Brněnské Asociace Nestátních Neziskových Organizací. Spolupracujeme s dalšími institucemi zaměřenými na pomoc osobám se zrakovým a kombinovaným postižením, zejména s brněnským Tyfloservisem. Jsme
v kontaktu s některými lékařskými pracovišti, především s Dětskou oční klinikou při FDN Brno a dalšími oftalmology v regionu, s psychology a psychiatrem pro děti a dospělé, neonatologickými odděleními nemocnic v Brně a Zlíně, neurologickým oddělením nemocnice v Novém Městě na Moravě a několika fyzioterapeuty. Pokračovala naše spolupráce s MU Brno a VOŠ sociální v Brně.
A naše poděkování patří:
Vedení Pečovatelské služby se sídlem na Ptašínského ulici v Brně, zejména vrchní sestře Haně Hájkové, za ochotné zapůjčování klubových prostor pro naše Kluby rodičů. ÚMČ Brno - Královo Pole, zejména starostovi Ing. Kopečnému, místostarostovi PhDr. Svobodovi a pracovnicím sociálního referátu za vstřícnost a morální podporu. MUDr. Zdeňce Kafkové, oční lékařce, za přízeň a zájem o osudy rané péče. PhDr. Marcele Halířové a MUDr. Elišce Šejnohové za pomoc, podporu
a čas, který nám věnují nad rámec svých pracovních povinností. PaedDr. Janě Stěničkové, ředitelce Speciální MŠ při FDN
v Brně, za aktivity zaměřené ke zlepšení podmínek léčby dětských pacientů i za její zájem o činnost Střediska rané péče. Našim
blízkým, členům našich vlastních rodin, kteří nám obětavě a shovívavě vytvářejí zázemí pro naši práci. PaedDr. Regině Konrádové za skvělou spolupráci. Mgr. Blance Soukupové a její dceři Lucii za dobrovolnickou výpomoc při pořádání akcí střediska.

Přehled o poskytnutých službách v roce 2001:
Celkový počet konzultací poradců v rodinách
-z toho s dalším odborným konzultantem
Počet komplexních posouzení
Celkový počet ambulantních služeb v SRP
Celkový počet konzultací v ústavech a zařízeních
Počet jednorázových konzultací
Pobytové kurzy pro rodiny - účast „brněnských“ rodin
Účast na klubech rodičů

321
90
8
77
0
4
10
54
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Přehled o klientech:
Celkový počet klientů v roce 2001
-z toho s kombinovaným postižením
-z toho v ústavech či zařízeních
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena
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109
77
0
28
19

Středisko rané péče České Budějovice
vedoucí: Mgr. Andrea Sitařová
Jizerská 4
370 11 České Budějovice 2
tel./fax: 038/552 00 88 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 385 520 088)
e-mail: budejovice@ranapece.cz
V únoru získalo Středisko za podpory Úřadu Města České Budějovice nové prostory v areálu MŠ Jizerská. Prostory zrekonstruované a vybavené díky mnoha příznivcům a dobrovolníkům se staly příjemným a důstojným zázemím jak pro poradce rané péče vyjíždějící odtud na pravidelné konzultace do rodin, tak i pro rodiny, které docházejí do Střediska v rámci ambulantních programů
- stimulace zraku, ergoterapie a konzultace s psychologem a svépomocné skupiny. A hostily i valnou hromadu SPRP, které se tak se
zvědavostí zúčastnili členové a členky z celé ČR.
Akce pro klienty: Zachovali jsme tradici Letního setkání v Bohouškovicích, kde jsme se za sluníčkového počasí koupali v bazénku, hráli v trávě a zkoumali přírodu. Vánoční setkání jsme připravili poprvé v nových prostorách. Střediskem zazněly vánoční písničky, zavoněly zdobené perníčky a samozřejmě nechyběl stromek. Během roku jsme zorganizovali semináře pro rodiče na témata
- Aromaterapie a masáže dětí s paní Z. Jášovou, Homeopatie s M. Jiřičkem a s A. Hadravovou o sociálně - právní problematice. Jednou za měsíc probíhala svépomocná skupina rodičů s psychologem - paralelně se skupinami fungovala pro děti mikroškolička, se
kterou nám pomáhali studenti. Ve spolupráci se Zdravotně - sociální fakultou JČU se Středisko podílelo na vzniku nové hmatové pohádky O Panáčkovi z krabice. Pohádka je určená pro nejmenší děti, pro děti se zrakovým postižením. Proto je tématem i zpracováním jednoduchá a je upravená do podoby vnímatelné hmatem.
Akce pro veřejnost: 18. září byly slavnostně otevřeny nové prostory za přítomnosti zástupců Jihočeského kraje, měst a obcí,
sponzorů, lékařů, klientů a příznivců. Ve stejný den proběhl Den otevřených dveří, kdy se zájemci mohli dozvědět něco více o poskytování raněporadenských programů.
Vzdělávání pracovníků: Poradci našeho střediska se účastnili Mezinárodní logopedické konference a workshopu na téma
orofaciální regulační terapie podle konceptu Castillo-Morales, semináře oční lékařky Ley Hyvärinen na téma Centrální poruchy zraku, setkání s Helen Verbunt v Praze. Zdravotně sociální fakulta JČU připravila za naší asistence setkání s organizací z Lince, která
poskytuje ranou péči v Rakousku.
Organizace a odborníci, se kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
SPC pro zrakově postižené Č.Budějovice, SPC pro sluchově postižené Č.Budějovice
SPC pro mentálně postižené Č.Budějovice a Prachatice
Stacionář Rolnička v Soběslavi, DC ARPIDA Č.Budějovice, DÚSP Černovice
Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity, Prof. MUDr. M. Velemínský, CSc.
Oční lékaři MUDr. V. Kostohryzová a MUDr. A. Zobanová
Paní Anna Hadravová - sociální pracovnice
Děkujeme:
Děkujeme všem přátelům, příznivcům, lékařům a sponzorům za to, že nám pomáhají pomáhat:
Filip Čada, Timur Gvenetadze, Anna Hadravová, Jaroslav Chmela, Jaroslava Janouchová, Michal Jiřička, Petra Kapounová, Jana
a Andulka Tušlovy.

Přehled o klientech
Počet klientů střediska v roce 2001
z toho s kombinovaným postižením
z toho v ústavním zařízení
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2001
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2001

Přehled o poskytnutých službách
Počet konzultací v rodině
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet ambulantních služeb

54
44
0
21
7

226
18
43
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Středisko rané péče Liberec
vedoucí: PaedDr. Alexandra Bečvářová
Nám. Dr. E. Beneše 22
460 01 Liberec 1
tel./fax: 048/510 95 64 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 485 109 564)
e-mail: liberec@ranapece.cz
Středisko rané péče Liberec sídlí v nově upravených prostorách obecního domu na hlavním náměstí. Má na starosti velmi členitý
a hornatý region, což je vzhledem k terénní formě naší práce náročné zejména v zimních měsících. (Mimo Liberecký kraj region zasahuje do dalších tří sousedních krajů.)
Svým klientům jsme poskytovali v roce 2001 kromě standardních konzultací poradců v rodinách také ambulantní program stimulace zraku, zrakový trénink s využitím speciálního softwaru a konzultace s ergoterapeutem. Konzultovali jsme v ústavních a školských
zařízeních. Organizovali jsme oba týdenní kurzy pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Herlíkovicích pro rodiny z celého regionu Čechy. V rámci prevence a zkvalitnění služeb celé Společnosti pro ranou péči jsme poslední čtvrtletí pracovali
na sestavení, dokončení a vytištění brožury pro rodiče - klienty rané péče: Všechno jde, i když trochu jinak!.
Akce pro klienty: Návštěvy v rodinách, konzultace, ambulantní stimulace zraku a zrakový trénink, fyzioterapie, ergoterapie, doprovázení k lékaři, pravidelná setkání maminek (čajovna u Rolničky), jarní, letní a podzimní slavnost pro celé rodiny, Mikuláš, Vánoce, přednášky (chirofonetika, kojenecké masáže, zrakově-stimulační hračky, alternativní komunikace a komunikátory).
Akce pro veřejnost, osvěta: V rámci akce „30 dní pro neziskový sektor“ Středisko prezentovalo svou činnost a podílelo se na
pořádání panelové diskuse pro zástupce NNO; přednáška pro studenty TU Liberec, semináře pro studenty TU Liberec, stáže pro
studenty PedF Liberec, Praha a Hradec Králové.
Vzdělávání zaměstnanců: Stáž v Maďarsku (Intellikeys), konference o rané péči (Praha), konference o raném vývoji (Praha),
seminář Helen Verbunt (Praha), seminář Centrální poruchy zraku (Praha), seminář Problematika dětí se zrakovým postižením (SPC
Liberec), počítačový kurz (Liberec), Kurz krizové intervence, Seminář neziskových organizací se sociálním zaměřením Liberecka.
Organizace a odborníci, s kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
Dr. Zobanová, Dr. Michalička, Dr. Matek, Dr. Šíp, Dr. Letáková, Dr. Čepková, SPC Liberec, SPC Trutnov, MŠ Veselá, MŠ Trutnov,
MŠ Liberec
Za pomoc či podporu děkujeme:
Václavu Hanouskovi - udržování počítačové sítě, Haně Šikolové - ergoterapie, Lucii Gregorové - fyzioterapie, Šárce Poupětové - hipoterapie, Andree Tvrdé, Markétě Kundrátové - canisterapie, Karlu Čtveráčkovi - fotograf (pomoc při tvorbě brožury), tiskárně
GEOPRINT (tisk brožury), děkujeme i všem rodinám a dalším příznivcům SRP Liberec.

Přehled o klientech
Počet klientů střediska v roce 2001
z toho s kombinovaným postižením
z toho v ústavním zařízení
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2001
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2001

Přehled o poskytnutých službách
Počet konzultací v rodině
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet ambulantních služeb
počet komplexních posouzení
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59
52
1
12
5

297
2
117
12

Středisko rané péče Olomouc
vedoucí: Mgr. Dagmar Krutilová
Dolní náměstí 38
770 00 Olomouc
tel./fax: 068/522 29 21 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 685 222 921)
e-mail: olomouc@ranapece.cz
Olomoucké středisko sídlí v obecním domě na jednom z hlavních náměstí spolu s dalšími nestátními neziskovými organizacemi, což
umožňuje jejich širokou spolupráci. Středisko se aktivně podílí na akcích města Olomouce a ve sdružení Region se snaží právě s dalšími nestátními službami prosazovat zájmy občanského sektoru, práva lidí s postižením a možnosti přístupu k sociálním službám.
V loňském roce jsme organizovali pobytový kurz pro rodiny v Čeladné, aktivně jsme se zapojili do organizace Týdne pro duševní
zdraví a do testování standardů rané péče připravovaných MPSV, v měsíci pro neziskový sektor jsme uspořádali Den otevřených
dveří.
Aktivně také spolupracujeme s novorozeneckým oddělením FN Olomouc.
Služby: konzultace v rodinách, ambulantní zraková stimulace, rehabilitační kurz pro rodiny. Vedle pravidelných návštěv a ambulancí jsme připravovali časopis Rolnička, tradicí se stalo již pravidelné setkávání maminek s dětmi jedenkrát měsíčně v prostorách
střediska, péči začínáme již standardně komplexním posouzením klientů.
Akce pro veřejnost a osvěta:
únor - účast v měsíci pro občanský sektor - prezentace, den otevřených dveří
říjen - spoluorganizování Týdne pro duševní zdraví - spolupráce s dánskou delegací, den otevřených dveří, prezentace, v průběhu
roku přednášky pro studenty speciální pedagogiky PdF UP v SRP
Vzdělávání pracovníků: Naše poradkyně se zúčastnily seminářů o integraci, o pobytech, o komunikaci, o autismu, semináře
oftalmoložky L. Hyvarinen a absolvovaly kurz Krizové intervence, Tělo a krize, Bukofaciální stimulace, zúčastnily se výstavy Rehaprotex a konference o raném vývoji.
Organizace a odborníci, s kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
Magistrát města Olomouce, MÚ Olomouc - sociální odbor
FN Olomouc - novorozenecké oddělení
Baťova nemocnice Zlín
SPC Zlín, SPC Litovel, SPC Brno
Tyfloservis Olomouc, Tyflopomůcky Olomouc, Digitalizační centrum Olomouc
P - centrum
Region - sdružení terapeutických zařízení
MPSV a Magistrát města Olomouce - testování standardů rané péče, práce ve skupině pro ranou péči
Za pomoc či podporu děkujeme:
P-centrum Olomouc
Petit

Přehled o klientech
Počet klientů střediska v roce 2001
z toho s kombinovaným postižením
z toho v ústavním zařízení
(USP, kojenecký ústav, DD DC)
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2001
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2001

Přehled o poskytnutých službách
Počet konzultací v rodině
Počet komplexních posouzení
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet ambulantních služeb

58
51
2
7
13

172
4
9
66
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Středisko rané péče Ostrava
vedoucí: Mgr. Martina Billová, Mgr. Anna Švubová
Nádražní 110
702 00 Moravská Ostrava
tel./fax: 069/611 24 73 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 596 112 473)
e-mail: ostrava@ranapece.cz
Ostravské středisko je pracovištěm nejvzdálenějším od metodického centra. Region (Ostravsko, Bruntálsko,Jesenicko,Havířovsko...),
který obhospodařujeme, je členitý a různorodý - jak geograficky, tak i sociálním složením obyvatelstva. Klienti a jejich komunity zde
o sobě vědí a dovedou si pomáhat, místní úřady jsou vnímavé k sociální potřebnosti.
Akce pro klienty: Středisko zajišťovalo pravidelné návštěvy a konzultace v rodinách klientů, dále ambulantní stimulace zraku
a funkční vyšetřování zraku, komplexní posouzení, půjčování hraček do rodin, podíleli jsme se na distribuci časopisu Rolnička. Nedílnou součástí poskytovaných služeb jsou i pravidelná setkávání rodičů s dětmi na tzv. „ Čajích o čtvrté“. Díky finanční podpoře Magistrátu města Ostravy jsme mohli v letošním roce spolupořádat pobytový kurz pro rodiče s dětmi s těžkým kombinovaným postižením v Hodoníně u Kunštátu. V podzimních měsících jsme zorganizovali víkendové setkání rodičů s dětmi se zrakovým postižením
v Trojanovicích. V prosinci se mnoho rodin zúčastnilo tradiční Mikulášké nadílky.
Akce pro veřejnost, činnost v rámci programu Osvěta: V rámci akce „ 30 dní pro neziskový sektor“ byl uspořádán Den
otevřených dveří, následovaly dva semináře „ Nevidím..“ Jako každoročně jsme se účastnili výstavy Moravia - Medica v Ostravě.
Dále se středisko prezentovalo na akci na podporu „ Pomozte dětem“ ve spolupráci s NROS a Českou televizí. Poradkyně střediska lektorovaly pro zaměstnance Kojeneckého ústavu v Opavě, pro Denní stacionář Šimon v Jeseníku, v Mateřské škole v Širokém
Brodě, pro zaměstnance Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě - Porubě, pro Stacionář Eunika v Karviné a v ÚSP Ostrava Muglinov.
Vzdělávání pracovníků: poradkyně absolvovaly kurzy „Ostrov rodiny“ a „Krizová intervence“. Čtyři poradkyně se účastnily semináře „Centrální poruchy zraku”. V rámci jednodenních seminářů jsme se zúčastnily seminářů na téma „Autismus“, „Mentální retardace a vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením“, „Orofaciální dysfunkce“.
Organizace a odborníci, s kterými jsme v roce 2001 spolupracovali:
Dětský rehabilitační stacionář Ostrava - Poruba
Dětský domov - rehabilitační stacionář Ostrava -Poruba
ÚSP Ostrava - Muglinov, KÚ Opava
Stacionář Eunika, Karviná, MŠ v Širokém Brodě, Denní stacionář Šimon, Jeseník
Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín
Středisko Benjamín, Krnov
SPC Kpt. Vajdy 1, Ostrava, SPC pro zrakově postižené, Opava, SPC „ Kapka“, Mohelnice
MUDr. Ladislava Webrová, oční lékař, poradna pro nedonošené děti, FNsP, Ostrava - Poruba
MUDr. Marie Kunčíková, neurolog, FN Ostrava - Poruba
Děkujeme:
firmě Chrástek - speciální poděkování patří paní Janě Martínkové
panu Martinu Kubíčkovi, Autocentrum Andree - Bílovec
panu Ing. Radimu Dunděrovi, Chráněným dílnám sv. Alexandra, městským částem Ostrava - Kunčice, Martinov, panu Josefu Hořínkovi, Mgr. Jiřímu Valentovi, Mlékárně Kunín a.s., firmě Hruška s.r.o.

Přehled o klientech:
Počet klientů střediska v roce 2001
z toho s kombinovaným postižením
z toho v ústavním zařízení
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2001
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2001

Přehled o poskytnutých službách
Počet konzultací v rodině
Počet komplexních posouzení
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet ambulantních služeb
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60
48
0
16
16

208
20
10
30

Středisko rané péče Praha
vedoucí: Mgr. Helena Janoušová, leden - říjen zastupující vedoucí: Mgr. Tímea Vidová
Haštalská 27
110 00 Praha 1
tel.: 02/248 268 60, 248 268 57 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 224 826 857, 224 826 860)
fax: 02/248 268 58 (od 22. 9. 02 platí tel. č. 224 826 858)
e-mail: praha@ranapece.cz
Pražské středisko má na starosti největší region - naši pracovníci jezdí po trasách i 150 km dlouhých za klienty od krušnohorského podhůří až po Adršpašské skály. Proto má i největší multidisciplinární tým, v němž jsou zastoupeni poradci rané péče, zrakový terapeut, fyzioterapeut a sociální psycholog, a spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky. Díky tomu můžeme všem klientům nabízet multidisciplinární komplexní posouzení a terénní i ambulantní konzultace se specialisty.
V druhé polovině roku se začalo chystat oddělení části regionu západní Čechy, dosud spravované námi, a vytvoření nového
Střediska rané péče v Plzni. Zodpovědným pracovníkem pro Plzeňský a Karlovarský kraj a osobou pověřenou přípravou regionálního střediska se stala DiS. Jana Lukejová. Vznikající středisko získalo podporu Magistrátu města Plzeň, prozatímní prostory ve střední zdravotní škole a vstoupilo v jednání o trvalých prostorech. Finanční prostředky z grantů Nadace Charty 77, Nadačního fondu
Českého rozhlasu - sbírky „Bílá pastelka“ a MPSV umožnily činnost a pořádání samostatných akcí pro klienty z regionu Plzeňský
a Karlovarský kraj a potřebné vybavení .
Služby klientům:
Naše Středisko poskytovalo klientům následující standardní služby: návštěvy a konzultace v rodinách, zrakovou stimulaci, fyzioterapii, konzultace s psychologem - formou ambulantní nebo návštěvou konzultanta v rodině, dva týdenní pobytové kurzy pro rodiny, semináře pro rodiny, půjčovnu hraček, pomůcek a literatury, konzultace pro MŠ, stacionáře, kojenecké ústavy, lékaře.
1-2x měsíčně probíhalo komplexní posouzení, vydali jsme červnové a prosincové číslo zpravodaje Rolnička.
Jednou za měsíc se v pražském středisku konala setkávání rodičů. Na jaře jsme v rámci Mezinárodního dne rodiny uspořádali společně s rodiči a dětmi výlet do ekologické farmy Toulcův dvůr, kde se mohly děti zblízka seznámit s domácím zvířectvem - kozami,
ovcemi, prasaty...
V prosinci navštívil dětmi, dospělými a dobrou náladou nabité Středisko rané péče v Praze Mikuláš se svým svatým doprovodem.
Rodiče s dětmi nově se rodícího střediska se sešli v Plzni k povídání pod vánočním stromečkem a zdobení perníčků při „Předvánočním setkání“.
Akce pro veřejnost: V listopadu proběhl Den otevřených dveří, během kterého Středisko navštívili představitelé médií, odborné
i laické veřejnosti, zástupci Středočeského kraje.
Vzdělávání zaměstnanců:
Naši zaměstnanci absolvovali kurzy: Kurz krizové intervence, Centrální poruchy zraku, Neuromotorická vývojová terapie, Orofaciální regulační terapie podle konceptu Castilio Morales, instruktorka stimulace zraku Mgr. Šárka Čermáková se od září 2001 účastní devítiměsíčního vzdělávacího programu „Educational Leadership Programme“ v Perkins School for the Blind, USA, kde se věnuje
oblasti práce s dětmi s kombinovaným postižením, zejména hluchoslepými, stimulaci a vyšetřování zraku u těchto dětí.
Účastnili se na konferencích: „Normativní základy rodinné politiky“, „Speciálně pedagogická praxe“,
„Kvalita v sociálních službách“, „1. pražská konference o raném vývoji“ , „Edukace a rehabilitace zrakově postižených“ v Hradci
Králové, „Ucelená raná péče dětí se zdravotním postižením“.
Osvěta, lektorování:
Poskytnuté kurzy, semináře: „Fyzioterapeut v týmu rané péče“ - týdenní Kurz pro fyzioterapeuty pod záštitou IDVPZ Brno,
školení a konzultace pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených v oblasti fyzioterapie, seminář pro Školu pro děti s více vadami: „Specifika práce s dětmi s centrálním postižením zraku“,přednáška v rámci programu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví „Děti s centrálním postižením zraku“, přednáška pro dětskou oční kliniku v Praze 2: „Raná péče pro rodiny dětí s postižením zraku“ atd.
Aktivní příspěvky na konferencích, kurzech:
„Včasná péče o hluchoslepé“, MŠMT ČR, „Porod jako výzva občanské společnosti“, HAM a Asociace porodních asistentek, „Integrace dětí se zdravotním postižením do MŠ“, IPPP ČR a UK - PedF UP,
„Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia“, Univerzita Hradec Králové a Tyfloservis, „II. Mezinárodní
konference k problematice osob se speciálními potřebami“, Ped. fak. UP Olomouc, „Výchova dětí s vícečetným postižením“ - seminář pro pracovníky v ÚSP,KÚ, DC..., Institut pro neslyšící Beroun.
V roce 2001 jsme spolupracovali s řadou lékařů, zařízení pro děti s postižením, středních i vysokých škol ...
Rádi bychom jmenovali alespoň část:
MUDr. Anna Zobanová, soukromá oční ordinace, Poliklinika Barrandov
Dětská oční klinika a Centrum zrakových vad, FN Motol
MUDr. Topinková, MUDr. Řezáčková, Soukromá oční ordinace pro děti a dospělé, Plzeň
Neonatologické odd. FN Plzeň
výroční zpráva 2001
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MUDr. Zlatohlávková - odd. intermediální péče, Neonatologické oddělení VFN, Praha2
Dětská neurologie FN Thomayerovy, Krč
Dětská neurologie FN Motol
Dětská léčebna Luže - Košumberk
Dětské odd. nemocnice Most
Středisko rané péče Diakonie CČE
Středisko rané péče pro děti se sluchovým nebo kombinovaným postižením, Praha 5
SPC při Speciálních školách pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2
SPC při Speciálních školách pro zrakově postižené, Loretánská 19, Praha 1
SPC při MŠ pro zrakově postižené, Horáčkova ul., Praha 4
SPC pro děti se zrakovým postižením, Nad týncem 38, Plzeň
SPC při Speciální MŠ pro zrakově postižené, Šimkova 879, Hradec Králové
SPC pro děti s postižením sluchu, Radlická, Praha 5
SPC a MŠ „Dítě“, Štíbrova, Praha 8
Rehabilitační stacionář DAR Praha 6
Institut pro neslyšící Beroun
Dětské centrum Paprsek Praha 9
Asociace rodičů a přátel zrakově postižených dětí, Praha 1
Stacionář při DD Husitská Most
Stacionář „Šance“ Chomutov
PedF UK katedra speciální pedagogiky
Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha 2
Vyšší pedagogická škola, Sv. Jan pod Skalou
Střední zdravotní škola a vyšší zdravotní škola Plzeň
Děkujeme
všem našim přátelům, příznivcům, odborným garantům, dárcům a spolupracovníkům. Obzvláště děkujeme řadě dobrovolníků, často z řad našich rodinných příslušníků, kteří nezištně poskytují svůj čas a schopnosti na podporu naší služby. V roce 2001 to byli:
Richard Tůma, Petr Kubisz, Petr Janouš, Eva Kohlenbergerová, Petr Skalický, Daniel Sittek, Silvia Senciová, Martin Šrámek, Jana Zalabáková, Adam Hradilek.
Zvláštní poděkování patří ředitelce SZŠ a VZŠ v Plzni, paní Květě Vachudové, za zprostředkování jednání na Magistrátním úřadě
v Plzni a za veškerou pomoc a podporu při přípravách našeho Střediska Plzeň.

Přehled o klientech
Počet klientů střediska v roce 2001
z toho s kombinovaným postižením
z toho v ústavním zařízení
Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2001
Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2001

144
110
7
31
31

Přehled o poskytnutých službách
Počet konzultací v rodině
Počet komplexních posouzení
Počet konzultací v ústavních zařízeních
Počet ambulantních služeb

619
34
19
221
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Zaměstnanci

... a díky jim

Tým Společnosti pro ranou péči tvořili:
Klienti - rodiče, zaměstnanci - poradci, instruktorky zrakové stimulace, sociální pracovnice, sociální psycholožka, koordinátoři služeb,
ředitelka, ekonomka, pracovník vykonávající civilní službu, uklízečky, externí spolupracovníci - terapeuti, supervizoři, dobrovolníci
a odborní garanti.
V roce 2001 našimi zaměstnanci byli:
Mgr. Radka Babiánková, PaedDr. Alexandra Bečvářová, Mgr. Martina Billová, Eva Brabcová, Filip Čada, Mgr. Šárka Čermáková,
Ivan Doležal, Mgr. Markéta Dunděrová, Hana Filípková, Mgr. Martina Gadlinová, Lucie Gregorová, Marie Hlavičková, Magda
Hrazdilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Helena Janoušová, Mgr. Dagmar Jelínková, Mgr. Naďa Jiříčková, Otto Kouwen, DiS.
Hana Kosová, Mgr. Dagmar Krutilová, Mgr. Ivana Kudelová, Kateřina Kudelová, Jarmila Kuchařová, Mgr. Barbora Kvičinská, DiS.
Jana Lukejová, Mgr. Kamila Marcinková, Kateřina Morongová, Martina Papoušková, Bc. Olga Parkanová, Mgr. Pavla Perglová,
Miroslav Petr, Olga Petrová, Bc. Alice Pexiederová, Mgr. Pavlína Prymusová, Kristýna Sabáčková, Alžběta Saláková, DiS. Eva Sikorová, Silvia Senciová, Mgr. Andrea Sitařová, PaedDr. Markéta Skalická, Mgr. Zita Sýkorová, Mgr. Martina Šmahová, Jana Štindlová, Mgr. Anna Švubová, Mgr. Jana Tušlová, PaedDr. Jana Vachulová, Mgr. Tímea Vidová, Mgr. Hana Volná, Mgr. Jiří Votava
Ekonom a účetní SPRP: Ing. Věra Likešová
Odbornou garanci poskytli:
Doc. PhDr. Václav Břicháček, MUDr. Marie Holoušková, Prim. MUDr. Lumír Kantor, PhDr. Dana Němcová, Prim. MUDr. Stanislav
Rodný, Doc.PhDr. Lea Květoňová - Švecová, PhD, Mgr. Květa Vachudová, MUDr. Zuzana Válková, CSc.,
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Mgr. Eliška Rothová, MUDr. Petr Zoban, CSc., MUDr. Anna Zobanová
Civilní službu vykonávali:
Ing. Jan Otýpka a Ondřej Zahradník v Praze
Zvláštní poděkování:
panu Ing. Miroslavu Polákovi za to, jak již pátým rokem trpělivě a pečlivě zvládá mzdovou a personální agendu naší organizace

Přehled zaměstnanců Společnosti pro ranou péči v roce 2001:

Středisko rané péče

počet pracovníků

Přepočtený stav

Metodické centrum

3

2,35

Praha

10

7,09

Č. Budějovice

5

2,82

Liberec

4

3,28

Brno

6

3,83

Olomouc

5

3,38

Ostrava

6

3,27

CELKEM

39

26,04
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Finanční zpráva
• Naše organizace vede v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví podvojné účetnictví. V souladu se Zásadami vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy je od r. 2000 prováděn pravidelně audit účetnictví.
• Pro krytí nákladů Společnosti využíváme různých zdrojů, v roce 2001 jich bylo již přes 100!
• Každý finanční zdroj byl sledován odděleně v účetní evidenci v rámci střediskového členění (7 středisek).

Struktura výnosů (v tis. Kč)
Státní dotace

5316

52,0 %

- MZ

3380

- MPSV

1739

- MŠMT

Příspěvky samosprávy
Příspěvky od domácích nadací
Příspěvky od firem
Příspěvky z programu Phare
Příspěvky od zahraničních nadací
Příspěvky od soukromých osob
Tržby z vedlejší hosp. činnosti
(konzultace, semináře, reklama, časopis Rolnička, drobný prodej)
Tržby za pobyty od klientů
Přijaté náhrady (např. od pojišťoven)
Přijaté úroky
Ostatní výnosy
Členské příspěvky
CELKEM

197

1402
1441
424
100
743
231

14,0 %
14,0 %
4,0 %
1,0 %
7,0 %
2,0 %

185
164
89
144
5
4
10 248

2,0 %
2,0 %
1,0 %
1,0 %

100 %

Struktura nákladů (v tis. Kč)
Mzdové náklady
Služby
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Spotřeba materiálu (včetně benzínu)
Odpisy
Cestovné
Opravy a údržba
Finanční náklady
Ostatní náklady na civilní službu
Manka a škody
Spotřeba energií
Reprezentace
Ostatní
CELKEM

3933
1875
1265
914
1295
437
141
106
37
41
101
21
6
10 172

39,0 %
18,0 %
12,6 %
9,0 %
13,0 %
4,0 %
1,5 %
1,0 %
0,3 %
0,4 %
1,0 %
0,2 %
100 %

• V roce 2001 byly standardní služby klientům poskytovány bezplatně. Klienti si sami přispívali na vydávání časopisu Rolnička,
týdenní rehabilitační pobyty a nadstandardní funkční vyšetření a konzultace.
• Mnoho našich klientů se stalo i sponzory programu Provázení a sobě navzájem pomocníky.
• Rozdíl mezi náklady a výnosy tvoří zisk z vedlejší hospodářské činnosti a příspěvky, které Společnost pro ranou péči obdržela
v roce 2001. Jsou určeny ke krytí nákladů v roce 2002.
16
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Struktura výnosů
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Financování projektů realizovaných v r. 2001
1) Poskytování péče dětem s těžkým postižením zraku a dětem s kombinovaným postižením v raném věku
rozpočet 5 261 350 Kč
Podíl na financování projektu
dotace MZ
orgány samosprávy
Nadace HILTON/Perkins
domácí nadace
hosp. výsledek min. let
sponzoři

%
64
12
7
5
4
8

80

dotace MZ

70
60

orgány samosprávy

50

Nadace HILTON/Perkins

40

domácí nadace

30

hosp. výsledek min. let

20
10

sponzoři

0

2) 1.Středoevropský mezinárodní seminář - raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením
rozpočet 205 224 Kč
Podíl na financování projektu
Nadace Sensis
Nadace HILTON/Perkins

%
62
38

80
70
60
50

Nadace Sensis

40

Nadace HILTON/Perkins

30
20
10
0

3) Kurzy pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
rozpočet 490 933 Kč
Podíl na financování projektu
MŠMT
tržby od rodičů
příspěvky od samospráv
příspěvky od nadací

%
40
33
23
4

40
35
30

MŠMT

25

tržby od rodičů

20

příspěvky od samospráv

15

příspěvky od nadací

10
5

0

4) Zajišťování terénních sociálních služeb rané péče
A) Základní projekt
rozpočet 2 749 840 Kč
Podíl na financování projektu
MPSV
nadace
samospráva
sponzoři

%
46
29
22
3

B) Program podpory kvality poskytovaných služeb
rozpočet 559 400 Kč
Podíl na financování projektu
MPSV
sponzoři (Microsoft...)
Nadace Nova

18
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%
70
28
2

C) Provázení - zajištění ambulantních služeb a informací - středisko Liberec
rozpočet 154 820 Kč
Podíl na financování projektu
MPSV
Nadace Preciosa
Město Jablonec n.Nisou
Město Česká Lípa
dary

%
56
19
19
5
1

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na financování služeb rané péče pro naše klienty a pomáhají nám pomáhat:

A) Na celorepublikové projekty přispěli:
státní správa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
nadace a neziskové organizace:
Hilton / Perkins International
Nadace Dětský mozek
Nadace Charty 77
Nadace Nova

Nadace pro obnovu a rozvoj
NROS
Nadace SENSIS
Rotary Club Praha - Staré Město
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové
firmy:
Key Systems
Levi Strauss s.r.o.
Microsoft s.r.o.
Organizační kancelář
TRANSGAS a.s.
UNIQA pojišťovna a.s.

PRESS SERVIS
soukromé osoby:
Ing. Jindřich Bass
Ing. Jiří Blažejovský
Aleš Cvrček s manželkou
George J. Podzimek
Marta Semonská
Petr Stoklasa
Přemysl Svora
RNDr. Marek Šoltés
zaměstnanci AOu a SUZ MV ČR

B) Na regionální projekty přispěli:
České Budějovice
obecní a městské úřady:
České Budějovice
Jindřichův Hradec
Sušice
Veselí nad Lužnicí
firmy:
Artypa Sykra, s.r.o., Holubov
Coca-Cola České Budějovice
Brno
obecní a městské úřady:
Boskovice
Brno
Brno - ÚMČ Maloměřice
Brno - ÚMČ Kr. Pole
Bystřice pod Hostýnem
Dolní Bojanovice
Kuřim
Liberec
obecní a městské úřady:
Bílá Třemešná
Česká Kamenice
Česká Lípa
Dubá
Jablonec nad Nisou

Dobrá čajovna České Budějovice
Elektrocentrum KBT s.r.o. V.Mýto
Fénix s.r.o.
Koberce K+K
Levi Strauss
Maso-uzeniny Libor Novák
Pekast s.r.o.
Rumpold Vodňany s.r.o.
Rutipol s.r.o.
SIKO České Budějovice
Stepok s.r.o.

UPC Česká republika a.s.
Výroba hraček p. Máčová
WIP Reklama s.r.o.
Žužo - Lido p. Candra

Otrokovice
Pohořelice
Svratka
Třebíč
Věcov

nadace a neziskové organizace:
Nadace Civilia

firmy:
Aventis CropScience CR/SR

Liberec
Liberec - ZSF
Smržovka
Trutnov
Víchová nad Jizerou

nadace a neziskové organizace:
Občanské sdružení Domino
Společnost „E“ o.s.

soukromé osoby:
pan David
pan Kudela
Jandovi
Jitka Morávková
pan Sedlačko

Rekultivace, a.s.
Severočeská energetika,a.s.
nadace a neziskové organizace:
NROS - Pomozte dětem
Nadace Preciosa

firmy:
Czech Forwarding Agency s.r.o.
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Olomouc
obecní a městské úřady:
Býškovice
Dřevnovice
Horní Bečva
Klenovice na Hané
Kojetín
Lešany
Městečko Trnávka
Ostrava
obecní a městské úřady:
Albrechtice
Frýdlant nad Ostravicí
Hať
Praha
obecní a městské úřady:
Černčice
Cheb
Chomutov
Jirkov
Kralupy
Libčice nad Vltavou
Libiš
Mariánské Lázně
Most
Nechanice
Plzeň
Praha
MČ Praha 1
MČ Praha 3
MČ Praha 6
Proseč
Stráž u Tachova
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Morkovice
Náklo
Olomouc
Prostějov
Přerov
Rohozná
Stavenice
Strážisko
Těchonín
Trnávka

Vsetín
Zábřeh
Zubří
Žalkovice
Veselíčko
firmy:
Johnson and Johnson

Kopřivnice
Krasov
Most u Jablunkova
Opava
Ostrava
Ostrava-Jih

Přívoz
Stěbořice
Stonava
Moravská Ostrava

Sušice
Včelákov
Veltrusy
Vítězná
Vroutek
Zeleneč

nadace a neziskové organizace:
ROTARY Club Praha Staré Město

firmy:
Česká pojišťovna, a.s.
Radost-Ondřejíček hračky
Hasičská vzájemná pojišťovna
Lekkerland OK FOOD s.r.o.
MAFRA, a.s.
Milan Mašek - instalatérské potřeby
Medesa s.r.o.
MERO ČR a.s.
Siemens Build. Tech.
Středočeská plynárenská a.s.
SUDOP Praha a.s.

soukromé osoby:
Jiří Čech
Roman Hajšman
MUDr. Hlavinková
Ing. Luboš Klouda
paní Kuhnová
Neupauerovi
MUDr. Jan Roth
Andrej Pastorek
Alexandra Pexiederová
PaedDr. Markéta Skalická
Vl. Trávníčková
PaedDr. Jana Vachulová
Iveta Vyštejnová
paní Žďárská

