Výroční zpráva
2020

Úvodní slovo
Rok 2020 začal jako každý jiný. Měli jsme spoustu plánů, s rodinami jsme domlouvali konzultace, přihlašovali
jsme se na vzdělávací akce. Všechno změnila epidemie Covid-19. Stejně jako jsme se přizpůsobovali přítomnosti
nebezpečného viru, tak jsme se učili fungovat a poskytovat službu ve zvláštním režimu. Plánování pozbylo
významu, protože všechno bylo nejisté a nebyla možnost se na to předem připravit.
Rok 2020 se nesl v duchu omezení, rizik a negativních emocí. Přinesl ale i několik pozitiv. Díky němu jsme nabyli
nových zkušeností. Naučil nás plnohodnotně využívat online a telefonické konzultace, když nebylo možné osobní
setkání. Flexibilita získala úplně nový rozměr. Naučili jsme se rychle reagovat na změny, které covidová situace
přinášela. Zjistili jsme, že náš tým je schopen efektivně pracovat i v krizové situaci a že jsme si navzájem
podporou.
V tento neobvyklý rok jsme nemohli naši službu poskytovat v takové míře, jakou bychom si představovali, přesto
můžeme s čistým svědomím říci, že naše klientské rodiny dostaly takovou míru podpory, jakou potřebovaly. A my
jim tímto děkujeme, že jsme tento rok společně zvládli.
Děkujeme také všem zaměstnancům za jejich nasazení při zajištění chodu organizace. Díky nim se rodinám
dostalo potřebné pomoci i v této těžké době.
Velké díky zasluhují i všichni sponzoři a dárci, kteří nás podporují. Jejich přízeň chápeme jako projev důvěry
v naši organizaci. Doufáme, že ani v následujících letech je nezklameme a naše organizace bude i nadále
poskytovat kvalitní služby.
Děkujeme.

Základní údaje
Raná péče Kuk, z.ú. působí od roku 2002
v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Poskytuje službu raná péče, podporu a provázení
rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením nebo ohrožením vývoje od narození
do 7 let.

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

Jsme členy

Asociace rané péče České republiky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
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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.

Přehled poskytovaných služeb v roce 2020
Plzeňský
kraj

Karlovarský
Kraj

Celkem

Počet klientů – rodin

62

21

83

Nově přijatí klienti

22

8

30

Posouzení zrakových funkcí

25

9

34

Ukončení klienti

25

8

33

Konzultace terénní

136

48

184

Konzultace v sídle organizace

10

1

11

Telefonické kontakty

105

35

140

E-mailové a písemné kontakty

100

47

147

Průměrná dojezdová vzdálenost za klientem
v km

34

89

61
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JAK TEDY TEN ROK 2020 PROBÍHAL?
V době, kdy se epidemie Covid-19 rozšířila natolik, že nebylo možné uskutečňovat osobní konzultace, jsme se
zamýšleli, jak rodinám poskytnout službu raná péče v takovém rozsahu, který potřebují. Zavedli jsme online a
telefonické konzultace, které rodiny naplno využívaly a získávaly potřebné informace. Také bylo potřeba rodinám,
především těm začínajícím, zprostředkovat hru a činnosti s pomůckami. Natočili jsme několik instruktážních videí.
Byly především zaměřeny na úpravu podmínek pro cílenou činnost a na aktivity s pomůckami. Rodiny mohly např.
názorně zhlédnout, jak využít zrakově stimulační nebo suchozipové desky a jak si takové desky vyrobit. Dále
jsme se zaměřili na běžné hračky, které rodiny mívají doma, a vysvětlovali jsme, jaké dovednosti se s nimi dají
trénovat, jaké možnosti využití hračky nabízí. Rodiny instruktážní videa vítaly, ale všichni jsme se rádi vrátili
k běžnému poskytování služby.

I přes náročnou situaci jsme chtěli naplno využít náš čas, proto jsme se
věnovali několika dalším aktivitám. Jednou z nich byla výroba pomůcek na
míru klientům. Využíváme při tom běžné dostupné věci, aby i rodiče byli
schopni si pomůcky vyrobit.
Vyráběné pomůcky se nám velmi osvědčily. Právě proto, že nevypadají jako
běžně dostupné hračky, jsou pro děti velmi zajímavé a lákavé. Tuto motivaci
pak lze využít k trénování i méně oblíbených činností. Důležitý je dobrý
nápad a správná realizace.

Další aktivitou bylo doplňování půjčovny hraček a dětské literatury. Zaměřili jsme se na všechny oblasti vývoje
dítěte. Pořídili jsme pomůcky na zrakovou stimulaci a zrakový trénink, na rozvoj jemné i hrubé motoriky i na rozvoj
komunikace. Pomůcky jsou určené pro děti různých věkových kategorií s různým stupněm omezení. Vždy se
snažíme vybírat pomůcky různorodé, aby se daly využít pro co nejvíce dětí a aby se díky nim zlepšovalo co nejvíc
dovedností. Prostě je chceme využít na maximum.
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Přestože se do rodin jezdilo méně, bylo i tak potřeba se dále odborně vzdělávat. Jednou z možností byly online
kurzy a semináře.
Druhou možností bylo samostudium odborné literatury, kterou máme u nás v organizaci. Po celý rok jsme
sledovali knižní novinky v oblasti odborných informací a osobního růstu. Několik publikací jsme pořídili a máme
je k dispozici pro pracovníky i klientské rodiny.

Dalším a neméně důležitým nástrojem pro zvyšování odbornosti byly pravidelné porady o klientech, které jsme
nevynechali. Probíhali osobně, ale i v online prostředí, aby je mohli využít všichni pracovníci.

Přehled absolvovaných kurzů a vzdělávacích aktivit
•

Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi sociální služby

•

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky

•

Práce s motivací klienta a hranice služby

•

Individuální plánování

•

Systemická práce s rodinou

•

Kontrola sociálních služeb

•

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
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Dlouhodobá spolupráce
Už od roku 2002 nám pravidelně přispívá Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška, který pomáhá
lidem s těžkým zrakovým postižením a organizacím, které s touto cílovou skupinou pracují.
V roce 2020 nám pomohl realizovat projekt "Kuk, už to umím sám". Projekt je zaměřený na komplexní podporu
rodin s dětmi se zrakovým postižením. Jak název projektu napovídá, jeho cílem je co největší informovanost
rodičů hlavně v oblasti stimulace zraku a rozvoje kompenzačních smyslů u jejich dětí se zrakovým postižením,
které díky tomu mohou dosáhnout co největší samostatnosti v rámci jejich věku a diagnózy. Rodičům poskytujeme
potřebné informace o vhodných metodách podpory dítěte a vhodných pomůckách, které mohou k rozvoji svého
dítěte využívat. Součástí projektu je posouzení zrakových funkcí dětí, které realizuje instruktor stimulace zraku.
Na základě zjištění aktuálních schopností dítěte můžeme společně s rodiči vytvořit plán podpory vývoje dítěte.
Tato individuálně zaměřená podpora je nejsmysluplnější.

Nadační příspěvek - 375 000 Kč

Nadace Leontinka pomáhá především dětem a mladistvým se zrakovým postižením. Od roku 2008 pomáhá
i nám. Dlouhodobě podporuje náš projekt "Auto není cíl, ale nezbytný prostředek", který je zaměřený
především na podporu terénní služby. Zajištění prostředků na provoz služebních automobilů nám umožňuje naše
služby poskytovat přímo v domácnostech rodin dětí se zrakovým postižením. To rodiče velice oceňují.
Druhý projekt podpořený v roce 2020 byl zaměřen na podporu služeb rané péče pro rodiny s dětmi se
zrakovým a kombinovaným postižením v Plzeňském a Karlovarském kraji. Významně přispěl na úhradu
mzdových nákladů poradců rané péče. Právě ti do rodin jezdí a poskytují rodičům informace a rady, které jim
pomohou svoji situaci lépe pochopit a zvládnout.
Nadační příspěvek 2019/2020 - 60 000 Kč
Nadační příspěvek - 150 000 Kč
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 podpořili.

Město Železná Ruda
Obec Zruč-Senec

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace a nadační fondy
Plzeňský kraj

Nadační fond Českého rozhlasu - sbírka Světluška

Karlovarský kraj
Nadace Leontinka
Města a Obce
Statutární město Plzeň:
Odbor sociálních služeb
Úřad městského obvodu Plzeň 1

Firmy a organizace

Úřad městského obvodu Plzeň 2

PilsFree, z.s.

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Dále děkujeme za spolupráci a podporu

Úřad městského obvodu Plzeň 4

Neonatologické oddělení FN Plzeň, Centrum vývojové
Město Cheb

péče

Statutární město Karlovy Vary

MUDr. Anna Topinková

Město Mariánské Lázně

MUDr. Martina Řezáčková

Město Nové Sedlo

MUDr. Alice Marková

Město Ostrov

PaedDr. Markéta Skalická

Město Plasy

EDA CZ, z.ú.

Město Poběžovice

Centrum LIRA, z.ú.

Město Sokolov

44. Mateřská škola Plzeň

Město Spálené Poříčí

Lions Club Plzeň Ladies

Město Staňkov

Lions Club Plzeň Bohemia

Město Starý Plzenec

Mgr. Jana Herbs

Město Toužim

Tyfloservis, o.p.s.

Město Třemošná

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
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Hodnocení služby od klientské rodiny
Organizaci Raná péče Kuk jsem oslovila na základě doporučení oční lékařky našeho předčasně narozeného
Matouška.
Po pravdě jsem nevěděla, co od toho vůbec očekávat, neuměla jsem si to představit, a bála jsem se, že budeme
muset plnit nějaké úkoly v určitém časovém horizontu, a když neprojdeme, tak nás vyloučí :)
Moje představa byla naprosto mylná. Už na první schůzce mi bylo vysvětleno, jak organizace funguje, co nabízí,
jak fungují schůzky, a zároveň vše s ohledem na moje přání a požadavky. KUK nám dává pocit bezpečí, můžeme
se vždy na naší poradkyni obrátit, a to i v této nepříznivé covid situaci. Oceňuji naprosto nenásilné a vstřícné
doporučeni, jak s Matouškem "pracovat", jak si hrát, zaujmout, včetně zapůjčených pomůcek, které však musím
chránit i před naším retrívrem, poněvadž se mu také líbí.
Je báječný, že paní Schejbalová vždy přijede, můžu jí říct, co trápí mě, co trápí Matouška, nebo ho naopak
pochválit, v čem se za tu dobu, co jsme se neviděly, zlepšil, a vše zkonzultovat. Veškeré obavy i domněnky (a to
jich mám požehnaně) můžu na schůzkách říct, a vždy se dozvím, jestli jenom nepanikařím, nebo jsou mé obavy
reálné, případně doporučení, co a jak se s tím dá dělat. Nejkrásnější je však slyšet, že Matoušek je šikovný.
Přes jeho velmi těžký start s řadou komplikací si přeji jen, aby byl šťastný a zdravý kluk, a vyrovnal se svým
vrstevníkům. V tom je nám KUK naprosto nápomocen a máme v něm velkou podporu.
Klientská rodina z Plzeňského kraje.

Konzultace v rodinách
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Hospodaření organizace
Náklady 2020
Spotřeba materiálu

částka v Kč
215 958,92

Aktiva 2020

částka v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Spotřeba energie

41 520,00

Dlouhodobý hmotný majetek

Opravy a údržba

21 919,56

Oprávky k dlouhodobému majetku

Cestovné

10 129,00

Pohledávky včetně záloh

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

177 588,46
2 582 116,00
719 088,00

717 032,00
- 605 453,00
46 270,00

Pokladna

6 856,00

Účty v bankách

243 303,93

Náklady příštích období

264,66

Daně a poplatky

5 016,00

Ostatní náklady

40 722,00

Pasiva 2020

5 220

Vlastní jmění

112 579,00

Výsledky hospodaření

252 225,78

Poskytnuté příspěvky
Odpisy dlouhodobého majetku
Mzda ředitele

119 883,00
12 000,00

Celkem

408 273,59

Závazky – zaměstnanci, instituce

934,12

Odměny členů správní rady

0

Dohadné účty pasivní

Odměny členů dozorčí rady

0

Výdaje příštích období

0

Výnosy příštích období

0

Celkem náklady

3 951 160,94

Výnosy 2020
Dotace MPSV
Dotace Plzeňského kraje
Dotace Karlovarského kraje

42 534,69

Celkem

408 273,59

2 774 951,00
136 304,00

•

Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky.
Kompletní účetní závěrka ve složení –

65 000,00

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní

Dotace měst a obcí

275 332,00

závěrce

Příspěvky od nadací

564 789,26

v elektronické verzi, která je zveřejněna ve

Příspěvky od PO a FO
Jiné ostatní výnosy – k odpisům HM

Úroky

347,04

Celkem výnosy

soudem

119 883,00
299,00

•
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zprávy

a

na

webových

stránkách

Organizace Raná péče Kuk, z.ú., nemá
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti
životního

3 937 741,37

- 13 419,57

výroční

organizace.

prostředí

a pracovněprávních

vztazích.
•

Výsledek hospodaření

součástí

sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým

836,07

Tržby z prodeje služeb

je

Organizace Raná péče Kuk, z.ú., nemá
organizační složku podniku v zahraničí.

Organizační struktura organizace
Zakladatelky organizace
Mgr. Miroslava Bartošová
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Zaměstnanci
Bartošová Miroslava
Eretová Eva
Kůsová Barbora
Schejbalová Lucie
Silovská Kateřina
Šestáková Lenka

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

Další spolupracovníci – DPP
Kravcová Jitka
Štaif Petr
Vacková Alena

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

Zpracování účetnictví
H-Consulting Ing. Zuzana Havlová

Ředitel
Mgr. Miroslava Bartošová
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__________________________________________________________
Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
IČ: 29109663
č.bú. 240 903 241/0300

___________________________________________________________________
plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk/

