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Úvodní slovo

Vážení čtenáři a přátelé,
rok 2018 byl pro naši organizaci opět plný novinek. Téměř celé první pololetí jsme se věnovali aktualizaci Metodiky
poskytování služeb, a to především v zájmu zvyšování kvality poskytovaných služeb. Na úpravě Metodiky se
podíleli všichni naši zaměstnanci, za což jim patří velké poděkování.
Dále se nám podařilo zakoupit nový automobil s velkým přispěním Nadace Leontinka, která dlouhodobě podporuje
služby raná péče a jejich terénní charakter. Této podpory si my i naše klientské rodiny velice ceníme. Velké
poděkovaní patří i ostatním dárcům, kteří přispěli na nákup nového automobilu a na provoz celé služby.
Děkujeme.

Základní údaje o organizaci
Organizace je zapsána v rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl U, vložka 75.
Organizace je registrována jako poskytovatel sociální služby raná péče na Krajském úřadě v Plzeňském kraji.

Zakladatelky organizace
Mgr. Miroslava Bartošová, PaedDr. Alexandra Bečvářová

Správní rada
Mgr. Petra Mžourková, PaedDr. Alexandra Bečvářová, Mgr. Martina Herynková

Dozorčí rada
Mgr. Ivana Palánová, Daniela Pinlová Hlaváčková, PaedDr. Jana Vachulová

Ředitel
Mgr. Miroslava Bartošová

Zaměstnanci
Miroslava Bartošová, Jitka Kravcová, Eva Nyklíčková, Lucie Schejbalová, Kateřina Silovská, Lenka Šestáková

Další spolupracovníci – DPP
Mgr. Michaela Ilavská, Petr Štaif, Alena Vacková

Zpracování účetnictví
H-Consulting Ing. Zuzana Havlová

Jsme členy
Asociace rané péče České republiky, z. s. www.arpcr.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Českého republiky www.apsscr.cz
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Naše činnost
Raná péče Kuk, z.ú., poskytuje terénní sociální službu raná péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Poslání organizace
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením
nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme
se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte
tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Cíle organizace
•
•
•

Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
Rodina je o službách včas informována.
Rodina získá veškeré dostupné informace:
o o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen;
o o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních
a zdravotních pomůcek);
o o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);
o o kontaktech na odborníky.

•
•
•

Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech
péče o ně.

Službu rodinám poskytujeme v jejich domácnosti v rámci terénních konzultací, ale také pro ně připravujeme
semináře s dalšími odborníky na témata, která je zajímají. V roce 2018 to byl seminář se zrakovou terapeutkou
PaedDr. Markétou Skalickou na téma Brýle, kontaktní čočky a okluze.

Evidence služeb rané péče

Kraj

Plzeňský

Karlovarský

Celkem

Počet klientů – rodin

46

24

70

Chlapci

30

11

41

Dívky

18

13

31

Nově přijatí klienti

9

9

18

Ukončení klienti

12

8

20

Konzultace terénní

231

92

323

Konzultace v sídle organizace

28

14

42

Telefonické kontakty

51

31

82

E-mailové a písemné kontakty

79

30

109

Průměrná dojezdová vzdálenost v km

30

98

64
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Více z naší činnosti
Co je to zraková stimulace a zrakový trénink
„Zaměřte se na stimulaci zraku a zrakový trénink.“ Tohle doporučení si u nás vyslechnou všichni klienti, ale co to
přesně znamená? Je to velmi individuální a u každého vypadá trochu jinak, ale základ je vždy stejný.
Stimulaci zraku doporučujeme při vážných zrakových potížích. Spočívá především ve vytvoření vhodného „zrakově
stimulačního“ prostředí. Takové prostředí musí být dostatečně výrazné a kontrastní, lze ho upravit fosforovými nebo
černo-bílými tapetami, např. oblepení láhve na pití, zvýraznění místa na hru a další. Využívají se světelné
a kontrastní pomůcky. Stimulaci zraku lze provádět i bez aktivní účasti dítěte.
Zrakový trénink doporučujeme vždy, když zrakové funkce dítěte zcela neodpovídají věku. Jedná se o cílenou
činnost k rozvoji všech zrakových funkcí a dovedností. Je při něm potřeba aktivní účast dítěte.
Ke zrakovému tréninku ale nemusíme využívat jen speciální (kontrastní, světelné) pomůcky, ale i běžné hračky.
Důležitý je způsob jejich užití – vždy ke konkrétnímu cíli, k rozvoji konkrétní zrakové funkce.
Stimulace zraku i zrakový trénink se provádí hrou. Obě aktivity by se měly stát běžnou součástí dne. Důležité je
volit vhodnou dobu, kdy je dítě odpočinuté a dobře naladěné a tudíž připravené se „učit“ nové věci. Důležitá je
i vhodná poloha – vždy trénujeme zrak v poloze, která je dítěti příjemná a nemusí v ní řešit případné motorické
obtíže (např. držení hlavy). Konkrétní náměty jak na zrakovou stimulaci, tak na zrakový trénink dostává rodina
po absolvování posouzení zrakových funkcí. Cílem obou metod je dosáhnout maximální možné míry rozvoje
zrakových funkcí dítěte.
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Významné akce v roce 2018
.

Nákup nového automobilu
V první polovině roku jsme zakoupili nový
automobil díky příspěvkům od Nadace
Leontinka,
Plzeňského
kraje,
Plzeňské
teplárenské a. s., ELOR s.r.o. a Mgr. Ivaně
Palánové.
Naši poradci poskytují službu raná péče
v domácnostech rodin po celém Plzeňském a
Karlovarském kraji, automobil je pro nás tedy
nepostradatelný
prostředek
k poskytování
pravidelné, kontinuální a kvalitní služby všem
našim klientským rodinám. Proto to pro nás byla
velká událost.
KUKu karty
Podle návrhu našich instruktorek stimulace
zraku jsme si nechali vyrobit KUKu karty zrakově stimulační karty, které jsou určeny
pro děti v raném věku.
Díky jejich barevným kombinacím a
velkému kontrastu na ně reagují děti již záhy
po narození. Karty jsou určeny jako
motivace nejen ke sledování, ale i k pohybu.
Snadno s nimi tak můžeme zjistit, zda dítě
reaguje na zrakové podněty.

Benefiční koncert Vlídný tmavomodrý svět –

ff

pořádal Lions Club Plzeň Bohemia 11. 4. 2019
Velké poděkovaní patří Lions Clubu Plzeň
Bohemia,
se
kterým
dlouhodobě
spolupracujeme. Podpory Lions Clubu si velice
vážíme. V roce 2018 jsme konkrétně obdrželi
finanční dar v celkové výši 10 000 Kč, tato
částka byla vybrána v rámci Benefičního
koncertu z cyklu Vlídný tmavomodrý svět, který
Lions Club Plzeň Bohemia pořádal již
po dvacáté prvé.
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Výběr z dalších aktivit
22. 6. Den pro sociální služby v Chodově – veřejná prezentace služby
13. – 15. 9. XXVI. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti – vzdělávání pro naše pracovníky
26. – 27. 10. kongres VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii – vzdělávání pro naše pracovníky
27. 11. konference ARPČR Raná péče v mezinárodním kontextu – vzdělávání pro naše pracovníky

11. 12. seminář na téma Raná péče a rozvoj zraku u dětí raného věku, který jsme uspořádali pro pracovníky FN
Plzeň.
Cílem semináře bylo představení náplně služby raná péče odborným pracovníkům z oblasti rehabilitace. Naše
poradkyně vysvětlily, jak probíhají jednotlivé konzultace v rodinách a ukázaly různé typy pomůcek, které vozí a
zapůjčují do rodin, a které pomáhají rozvíjet nejen zrak dítěte. Instruktorky stimulace zraku vysvětlily a ukázaly, jak
probíhá posouzení zrakových funkcí a dovedností dítěte, ukázaly testové sady a pomůcky, které k tomu využívají.
Seminář proběhl v rámci osvětové činnosti pro odborné pracovníky a lékaře, kteří jsou klíčoví pro informování rodin
dětí s hendikepem o naší službě a službě raná péče jako takové.

V průběhu roku jsme se také zúčastnili setkání v rámci komunitních plánování sociálních služeb v Plzni,
Rokycanech, Horšovském Týně, Domažlicích a Karlových Varech.
Dále jsme se zúčastnili setkání k plánování sociálních služeb v rámci Plzeňského kraje a setkání k problematice
služeb pro osoby s poruchami autistického spektra v Karlovarském kraji.
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Dlouhodobé projekty
Nadační fond Českého rozhlasu - sbírka Světluška
Sbírka Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu je zaměřena na podporu dětí a dospělých se zrakovým
postižením, přispívá také na služby rané péče.
Díky dlouhodobé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška se nám v roce 2018 podařilo již
po 10 zrealizovat projekt „Přijedeme až k vám“. Tento dlouhodobý projekt je zaměřený na podporu rodin dětí se
zrakovým postižením a komplexní program stimulace zraku těchto dětí. V roce 2016 nám Nadační fond Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška poskytl také příspěvek na projekt „Na cestě za vámi“, díky kterému jsme mohli zakoupit
nový automobil pro poskytování služby raná péče.

Nadace Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na pomoc zrakově postiženým, a to hlavně dětem a mladým lidem. Dlouhodobě
podporuje i služby rané péče a terénní charakter této služby. Od Nadace Leontinka jsme díky projektu „Svítání“
měli dlouhodobě zapůjčený automobil pro zajištění služby raná péče a v roce 2018 nám nadace umožnila koupit
automobil nový díky velkorysému příspěvku. Zároveň nám Nadace Leontinka dlouhodobě přispívá na provoz našich
služebních automobilů od pojištění až po pohonné hmoty v rámci projektu „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“,
ale i na provoz služby jako takové.

Vodárna Plzeň a.s.
Vedle nadací a nadačních fondů dlouhodobě podporuje naši organizaci a služby raná péče společnost VODÁRNA
PLZEŇ a.s. Díky finanční podpoře této společnosti jsme absolvovali již mnoho odborných kurzů a účastnili jsme se
několika odborných konferencí. Také jsme pořídili nezbytné vybavení, jako např. barevnou tiskárnu, laminovačku
a řezačku, díky kterým můžeme vyrábět různé materiály a pomůcky pro naše klienty. V roce 2018 jsme z příspěvku
pořídili videokameru, která je nepostradatelným pomocníkem při posouzení zrakových funkcí dětí, které je zásadní
pro správné doporučení vhodných aktivit k rozvoji nejen zraku dítěte.

Každá podpora a pomoc je pro nás důležitá, ale ta dlouhodobá je zásadní.
Děkujeme.
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Hospodaření organizace
Náklady 2018

částka v Kč

Spotřeba materiálu

232 393,93

Spotřeba energie

41 520,00

Opravy a údržba

29 901,16

Cestovné

22 973,00

Ostatní služby

207 061,28

Mzdové náklady

2 112 085,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

693 868,00

Daně a poplatky

3 990,00

Ostatní náklady

40 406,67

Poskytnuté příspěvky

4 220,00

Odpisy dlouhodobého majetku

91 678,00

Mzda ředitele

12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

Celkem náklady

3 492 097,04

Výnosy 2018

částka v Kč

Dotace MPSV

2 669 896,00

Dotace Plzeňského kraje

45 000,00

Dotace Karlovarského kraje

2 400,00

Dotace měst a obcí

198 500,00

Příspěvky od nadací

424 504,35

Příspěvky od PO a FO

50 000,00

Jiné ostatní výnosy – k odpisům HM

91 678,00

Tržby z prodeje služeb

9 040,00

Úroky

348,29

Celkem výnosy

3 491 366,64

Výsledek hospodaření

- 730,40
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Účetní závěrka – přehled majetku a závazků
Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení – rozvaha, výkaz zisku a ztrát
a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy v elektronické verzi, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené
příslušným rejstříkovým soudem a na webových stránkách organizace.

Aktiva 2018

částka v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Dlouhodobý hmotný majetek

717 032,00

Oprávky k dlouhodobému majetku

- 365 683,00

Pohledávky včetně záloh

46 270,00

Pokladna

17 514,00

Účty v bankách

280 669,54

Náklady příštích období

9 287,00

Celkem

705 089,54

Pasiva 2018

částka v Kč

Vlastní jmění

352 349,00

Výsledky hospodaření

265 645,35

Závazky – zaměstnanci, instituce

28 489,12

Dohadné účty pasivní

42 093,00

Výdaje příštích období

0

Výnosy příštích období

16 513,07

Celkem

705 089,54

Organizace Raná péče Kuk, z.ú., nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti životního prostředí
a pracovněprávních vztazích.
Organizace Raná péče Kuk, z.ú., nemá organizační složku podniku v zahraničí.
Náklady organizace Raná péče Kuk, z.ú., byly vynaloženy pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla
organizace založena.
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Poděkování – kdo nás v roce 2018 podpořil
Děkujeme,
veškeré podpory si velice vážíme.
MPSV
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

Města a obce v Plzeňském kraji
Statutární město Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 2
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Obec Losiná
Obec Tymákov
Město Přeštice
Město Spálené Poříčí
Město Starý Plzenec
Město Třemošná
Město Železná Ruda

Města a obce v Karlovarském kraji
Statutární město Karlovy Vary
Město Cheb
Město Mariánské Lázně
Město Ostrov
Město Sokolov

Nadace a nadační fondy
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka
Světluška
Nadace Leontinka
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Firmy a organizace
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Plzeňská teplárenská a.s.
ELOR, s.r.o.
Mgr. Ivana Palánová
Lions Club Plzeň Bohemia
PilsFree, z.s.
LMC s.r.o.

Dále děkujeme za spolupráci
44. Mateřská škola Plzeň
Tyfloservis, o.p.s.
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Neonatologické oddělení FN Plzeň
Centrum vývojové péče
MUDr. Anna Topinková
MUDr. Martina Řezáčková
MUDr. Alice Marková
Mgr. Jana Herbst
Lions Club Plzeň Bohemia
Lions Club Plzeň Ladies
EDA cz, z.ú.
PaedDr. Markéta Skalická
Centrum LIRA, z.ú.
PVatelier.cz

Děkujeme!
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Hodnocení služby klienty, aneb co nám řekli, když jsme zjišťovali, zda jsou
s naší službou spokojení
Hodnocení služby, tedy zpětná vazba od klientských rodin, je důležitou součástí naší služby. Rozhovorům
s klientskými rodinami se věnujeme každoročně a jejich pomocí se snažíme zjistit, zda jsou se službou spokojeni.
Zjišťujeme, zda jsou naplňovány potřeby, očekávání a cíle rodiny, co jim služba přináší a jaký má dopad na rodinu.
Zároveň má rodina možnost vyjadřovat své připomínky a podněty ke zlepšení kvality poskytování služby.

•

Služba Raná péče KUK nám pomohla v těžké situaci, a to nejen po pracovní stránce, co se Viktora týče,
ale i v oblasti porozumění a možnosti konzultace. Také díky Vám a Vašim radám, pomůckám, se Viktor
takto dál rozvíjí a v podstatě nikdo by na něm nepoznal, že jedno očičko vůbec nefunguje. Pevně věřím,
že se začlení do kolektivu ve školce jako plnohodnotný člen. Velmi si vážím pomoci, kterou jste nám
poskytli. Děkuji za naši rodinu.
paní Jeníčková

•

Raná péče nám dala hodně moc. V začátku, který
je pro rodiče velmi náročný, nám opravdu velmi
pomohla. Než se nám narodila Michalka, neměli
jsme žádné povědomí o zrakových postiženích a
práce a rozvoj takového človíčka pro nás byla
velkou neznámou. Raná péče nám poskytla jistotu,
pomoc i ve věcech praktických, týkajících se péče o
hendikepovaného. Ukázali nám směr, dnes už jsme
schopni sami stimulovat zrak, nakupovat si vhodné
pomůcky, orientovat se na poli nadačních fondů,
úřadů apod. Přesto jsme rádi pokaždé, když k nám
přijedou, posunou nás dál novými zajímavými
pomůckami, informacemi a vlijí novou krev do žil,
když zhodnotí naše úspěchy a posuny.
Tato služba, jako jedna z mála, má velký smysl.
A my za ni moc děkujeme!

Rodina Kůsova
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Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5
301 00 Plzeň
IČ: 29109663
č. bú.240 903 241/0300

www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk

