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Slovo úvodem  
 

Dne 1.1.2011 zahájilo svoji činnost Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., jako nástupnická 

organizace Střediska rané péče SPRP Plzeň. Jednalo se pouze o změnu právní formy a s tím 

souvisejících náležitostí, charakter, způsob i kvalita služby zůstala zachována, klientů             

a spolupracujících organizací se změna nedotkla.  

 

Rok 2011 byl pro nás rokem stabilizace a strategického plánování. 

Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků pro chod organizace a poskytování 

kvalitních služeb stávajícím i novým klientům.  

Zaměřili jsme se na rozvíjení spolupráce s bývalými středisky Společnosti pro ranou péči, 

o.s., v Praze a Liberci, která stejně jako plzeňské středisko volila změnu právní formy             

a osamostatnění. Nyní sdílíme společné symboly, logo, webové stránky, spolupracujeme 

v oblasti informování o rané péči, máme společnou část informačních materiálů, 

organizujeme společné vzdělávací, supervizní a kazuistické akce, spolupracujeme v oblasti 

zpracování a aktualizace metodických postupů služby. Spolupráce těchto tří středisek, která 

svojí působností pokrývají téměř celou oblast Čech, je důležitá pro zvyšování kvality               

a zajištění růstu profesionální úrovně služby raná péče. Tato střediska se v roce 2011 stala        

i společným vydavatelem časopisu pro rodiče dětí s postižením a veřejnost s názvem Raná 

péče. 

Dále jsme posílili regionální spolupráci s dalšími poskytovateli rané péče, především se 

střediskem Raná péče Diakonie Stodůlky a Střediskem rané péče Tamtam FRPSP, např. 

formou společné prezentace navenek (leták Raná péče v Plzeňském kraji, leták Raná péče 

v Karlovarském kraji), společným pořádáním semináře pro odbornou veřejnost apod. 

 

Děkujeme všem, kteří nás podporují. 

  

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
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Základní údaje 
 

Název: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Tel./fax.: 377 420 035, mobil: 724 400 815 

e-mail: plzen@ranapece.eu 

web: www.ranapece.eu 

IČO: 291 09 663 

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň, č.ú.: 240 903 241/0300 

Statutární zástupce: Mgr. Miroslava Bartošová – ředitelka organizace 

Registrace: společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 

Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 146 

Druh poskytovaných služeb: raná péče 

 

Společnost má 3člennou správní radu a 3člennou dozorčí radu. Za společnost jedná ředitel, 

který je jejím statutárním orgánem a řídí činnost společnosti. 

 

Správní rada: 
předseda: Mgr. Petra Cihlová 

člen: PaedDr. Alexandra Bečvářová 

člen: Mgr. Martina Herynková 

 

Ředitel: Mgr. Miroslava Bartošová 

 

Dozorčí rada: 
předseda: Mgr. Ivana Palánová 

člen: PaedDr. Jana Vachulová 

člen: Mgr. Lucie Magerová 

 

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 

služby rané péče již od roku 2002.  Do roku 2010 bylo Středisko součástí Společnosti pro 

ranou péči, o.s. jako Středisko rané péče SPRP Plzeň a od 1.1.2011 naše organizace funguje 

samostatně jako Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 

 

Zaměstnanci: 
celkový počet: 4, přepočtený počet: 4,0 úvazku. 

vedoucí a poradce rané péče: Mgr. Miroslava Bartošová 

poradce rané péče, zástupce vedoucí: Mgr. Zuzana Pecháčková 

poradce rané péče a instruktor stimulace zraku: Jitka Kravcová, DiS 

koordinátor: Jan Kovařík 

 

Pracovníci na DPP - externisté: 
Krista Hemzáčková – speciální pedagog 

Eva Čermáková - fyzioterapeut 

Mgr. Markéta Stašková – odborný asistent 

Ing. Petr Štaif – správce počítačové sítě 

Kateřina Krýslová – úklidový pracovník 

Michaela Ježková – úklidový pracovník 

mailto:plzen@ranapece.eu
http://www.ranapece.eu/
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Pracovníci na DPP – ostatní:  

Mgr. Kateřina Láfová, Zdeněk Lomička, Martina Vlasáková 

 

H - Consulting – účetní firma, Ing. Havlová – vedení účetnictví včetně mzdového 

 

Spolupráce: 
Neonatologické oddělení a Centrum vývojové péče FN Plzeň, Oční klinika FN Plzeň, oční 

lékaři, neurologové, pediatři v Plzeňském a Karlovarském kraji 

Centrum zrakových vad Praha - Motol 

Raná péče Diakonie Stodůlky, Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Raná péče EDA, o.p.s. 

Speciálně pedagogická centra, denní centra a stacionáře v Plzeňském a Karlovarském kraji 

 

Poděkování za dlouhodobou a milou spolupráci: 
MUDr. Jiřímu Dortovi – primář neonatologického oddělení FN Plzeň 

MUDr. Evě Dortové – Centrum vývojové péče FN Plzeň 

MUDr. Johaně Sigmundové – Oční klinika FN Plzeň 

MUDr. Anně Topinkové a MUDr. Martině Řezáčkové – oční ambulance Plzeň 

MUDr. Michaele Wimmerové – pediatr v Karlových Varech 

MUDr. Martě Sauerové – dětský neurolog v Chebu 

 

 

Organizační struktura Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí pracovník, metodik 
Mgr. Miroslava Bartošová 
 

Sociální pracovník –  
Poradce rané péče, 
instruktor stimulace zraku 
Jitka Kravcová, Dis. 

Odborní pracovníci 

Sociální pracovník - 
Poradce rané péče, 
zástupce vedoucího 
Mgr. Zuzana Pecháčková 
 

Sociální pracovník - 
Poradce rané péče 
Mgr. Miroslava Bartošová 
 

Koordinátor 
Jan Kovařík 

Administrativní 

pracovníci 

Ředitel 
- statutární zástupce 

    Mgr. Miroslava Bartošová 
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Poslání 
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 
 Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče. 

 Rodina je o službách včas informována. 

 Rodina získá veškeré dostupné informace: 

- o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo 

jehož vývoj je ohrožen, 

- o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání 

rehabilitačních a zdravotních pomůcek), 

- o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně 

pedagogická centra atd.), 

- 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. 

 

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. poskytuje služby rodinám s dětmi se zrakovým          

a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku na území Plzeňského a Karlovarského 

kraje. 

Služba je realizována především terénní formou, tzn. konzultace probíhají přímo v rodinách. 

Jedná se především o podporu rodiny v její tíživé situaci, poskytování odborných rad              

a informací, odborné vedení rodičů při stimulaci dítěte ve všech oblastech, zapůjčování 

speciálních pomůcek.  

Služby jsou klientským rodinám poskytovány zdarma. 

 

Působnost: 

 Plzeňský a Karlovarský kraj 

 

Cílová skupina: 

 Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením (zrakové s pohybovým, 

mentálním a dalším) od narození do 7 let. 

 

Kapacita celkem 55 rodin: 

 35 rodin v Plzeňském kraji 

 20 rodin v Karlovarském kraji 

 

 

 

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., naplňuje druhové standardy rané péče  

a je držitelem Garance kvality Asociace pracovníků v rané péči,  

www.asociace-ranapece.unas.cz  

 

http://www.asociace-ranapece.unas.cz/hlavni_strana.php
http://www.asociace-ranapece.unas.cz/
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Poskytované služby 

 
Terénní konzultace – tvoří minimálně 80 % všech poskytovaných služeb, odehrávají se 

v domácím prostředí klientských rodin a to proto, aby děti i rodiče mohli zůstat ve svém 

přirozeném prostředí, kde se cítí dobře, jistě a nejlépe přijímají nové podněty a informace. 

Konzultace zahrnují činnosti pro rozvoj dítěte, doporučení vhodných metod a postupů 

s využitím vhodných pomůcek, odbornou podporu rodičů při výchově a stimulaci dítěte ve 

všech oblastech vývoje, dále konzultace zahrnují základní psychologické i sociální 

poradenství, odborné informace. Cílem je, aby  péče o rodinu byla komplexní, aby rodiče 

překonali jejich počáteční nejistotu a obavy z narození dítěte se zdravotním postižením,           

a rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života. 

V rámci terénních služeb dále poskytujeme klientským rodinám odborné konzultace 

v předškolních zařízeních, společné jednání na úřadě, u lékaře.  

Ambulantní konzultace – probíhají v prostorách střediska. Jedná se o komplexní posouzení 

vývoje dítěte a potřeb rodiny, ambulantní konzultace v rámci programu stimulace zraku, 

konzultace k rozvoji komunikace a konzultace k pohybovému vývoji dítěte. 

Další služby 

 semináře pro rodiče, setkání rodin, 

 půjčování hraček, pomůcek a literatury, 

 odborný časopis, 

 pomoc při výběru předškolního zařízení, 

 odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích zařízení. 

 

 

 

 

Tým Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
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Přehled činnosti střediska v roce 2011 
 

 

                                                        Služby v roce 2011 

počet klientských rodin 62 

rodiny s dětmi s kombinovaným postižením 46 

rodiny s dětmi se zrakovým postižením 16 

péče zahájena 18 

péče ukončena 15 

počet komplexních posouzení 24 

počet konzultací v rodině 277 

další konzultace v terénu s klientem 7 

počet ambulantních konzultací s odborníkem 79 

další konzultace ve středisku 10 

počet funkčních vyšetření zraku 35 

                                                     Další služby 

počet konzultací v zařízeních 2 

počet ambulantních jednorázových konzultací 21 

počet terénních jednorázových konzultací 2 

počet prvních návštěv v rodinách 17 

celkem terénní konzultace 305 

celkem ambulantní konzultace 109 
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Další aktivity střediska 
 

19.3.2011 Logopedický seminář – seminář vedla Mgr. Láfová. Akce se zúčastnily čtyři rodiny 

(celkem 8 osob). 

 

7.4.2011 Seminář tří středisek rané péče na téma „Raná péče – terénní sociální služba 

v Plzeňském kraji“. Seminář byl určen úředníkům sociálních odborů a uskutečnil se               

v prostorách Plzeňského kraje. Na jeho realizaci spolupracovalo Středisko pro ranou péči 

Plzeň, Rané péče Diakonie ČCE Stodůlky a Středisko rané péče Tamtam Praha FRSP. 

 

3.9.2011 – Letní setkání rodin – s prezentací rehabilitačních pomůcek firmy R 82. Akce se 

zúčastnilo osm rodin (celkem 26 osob). 

 

12.10.2011 – Krajský odborný seminář pro zdravotní sestry v Karlovarské krajské nemocnici 

– naše spoluúčast formou přednášky na téma Stimulace zraku (zúčastnilo se 42 osob). 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 
 

Některé další akce, kterých jsme se účastnili, či se na nich podíleli: 

25.1.2011 – účast na komunitním plánování v Sušici 

22.6.2011 – prezentace služeb na Odpoledni pro sociální služby v Sokolově 

8.9.2011 – prezentace služeb na Dni sociálních služeb v Chodově 

14.-16.9.2011 – účast na konferenci o rané péči v Olomouci 

4.5.2011 – účast na komunitním plánování v Klatovech 

25.5.2011 – účast na komunitním plánování na Magistrátu města Plzně 

2.-3.11.2011 – účast a spolupořádání odborného semináře tří Středisek pro ranou péči, o.p.s. 

v Janově nad Nisou 

 

 

 

Hodnocení služby rok 2011 
Hodnocení služby s rodiči formou rozhovorů se intenzivně věnujeme od roku 2009. Otázky 

postupně upřesňujeme, pozměňujeme tak, aby byly pro rodiče i pro nás příjemné a co nejvíce 

vypovídající. Odpovědi se v průběhu let v drobnostech liší, což odpovídá i různorodosti rodin, 

podstata ale zůstává stejná. 

 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem 15 rozhovorů s rodiči, a to jak v průběhu služby, tak          

i v jejím závěru. Z rozhovorů vyplývá: 

Rodiče v začátku očekávali rady, informace, odborné vedení, aby s nimi někdo mluvil, řekl 

jim, co mají s dítětem dělat, psychickou podporu, vyšetření dítě a možnost dozvědět se, jak 

skutečně vidí, učit dítě novým věcem, nabídku černobílých hraček. „Byli jste první, kdo nám 

řekl, že nekončí svět.“ U všech rodičů splnila služba jejich očekávání. „To, co jsme řešili, se 

vždycky někam posunulo.“ „Společné cíle se naplnily, nově stanovené trvají, je to běh na 

dlouhou trať.“ „Od nikoho jiného jsem necítila, že mi chtějí pomoci“. „Všechno pozitivní 

vzešlo z vás.“  

Služba přinesla rodičům uklidnění, psychickou podporu, vtažení tatínka „do hry“. „Byla jsem 

klidnější, když jste tu pro mě byli, a tím jsem byla klidnější i ve vztahu.“ Nejužitečnější byla 

pro rodiče možnost vidět pokroky dítěte a citlivý přístup poradkyně k dítěti, dále půjčovna 

hraček a pomůcek, informace a nápady na činnosti. „Možnost zjistit, že něco dítě dovede, od 

lékařů je člověk spíš demotivovaný.“ Zejména maminky oceňují možnost popovídat si            

o situaci, psychickou podporu a pocit zázemí. „Pocit zázemí, že je někdo ‚za mnou‘, že jsem 

s vámi mohla mluvit.“ Dále na službě rodiče oceňují, že se odehrává u nich doma, nemusí 

nikam jezdit, zprostředkování kontaktů na další rodiny a odborníky. „Že přijedete k nám 

domů, to je úleva.“ Užitečné byly i ambulantní služby (spolupráce s paní Hemzáčkovou, 

semináře pro rodiče) a také týdenní pobyt pro rodiny. Většině rodičů nabídka služeb stačila. 

Někteří rodiče by uvítali psychologa, více odborných přednášek, semináře pro rodiče ve 

všední den, pobyty pro rodiny jen z našeho střediska.  

Četnost a délka konzultací rodinám vyhovovala. Většinou ze začátku probíhaly konzultace 

jednou za měsíc, později jednou za dva měsíce. Konzultace trvala zpravidla 1,5 – 2 hodiny.  

Na poradkyních rodiče nejvíce oceňují jejich přístup k dítěti, že si vzájemně rozuměli, že byly 

příjemné, naslouchající, nekonfliktní, nápadité, zkušené a trpělivé. Chodily na konzultace 

včas, pro maminku byla poradkyně psychickou podporou. „Teta nám dává, můžeme z ní 

čerpat, je 100% profík.“ „Kdykoli jsme mohli zavolat, mailovat, a dostali jsme radu.“ Jedna 

maminka by uvítala, kdyby byla poradkyně starší, „životem otřískanější.“  

Rodiče ví, jakým způsobem a komu si v případě potřeby na službu stěžovat.  

Rodiče na závěr uváděli: „Jsem nadšená, spokojená. Vyčerpali jsme vás.“ „Mrzí mě, že 

spolupráce končí, ale jsem ráda, že končí.“ „Je dobré vědět, že dítě může chodit do běžné 

školky.“ „Pro nás jste udělali, co jste mohli.“ 
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Ambulantní program stimulace zraku 
Jednou z nabízených služeb Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s., je ambulantní program 

stimulace zraku, který probíhá pravidelně dva dny v měsíci. Tento program je určen 

především pro rodiny dětí s vážným zrakovým postižením. Hlavním cílem je intenzivní 

stimulace zraku a zrakový trénink, který probíhá ve speciálně upraveném prostředí, kde je 

využit vysoký kontrast, specializované světelné efekty, kontrastní vzory a další. Rodiče mají 

možnost načerpat nápady a inspiraci na činnosti s dítětem v oblasti rozvoje těžce postiženého 

zraku. Jedním z pravidelných návštěvníků ambulance stimulace zraku je i téměř čtyřletý 

Mareček. Na začátku spolupráce bylo zásadní motivovat ho k využívání zachovalých 

zrakových funkcí a získat jeho zájem pro objevování nového pomocí zraku. V současné době 

již zvládá Mareček zrak využívat cíleně a to jak se světelnými pomůckami, tak                         

i s nesvětelnými. Zvládá vyhledávat a prohlížet obrázky zvýrazněné na světelném panelu, 

orientovat se bezpečně za výrazným zrakovým podnětem, ale jeho pozornost již přitahují          

i podněty nesvětelné. 

V rámci spolupráce s oční klinikou FN Plzeň Lochotín a ambulantní oční ordinací MUDr. 

Topinkové a MUDr. Řezáčkové jsou ambulantní dny střediska k dispozici i dalším dětem se 

zrakovým znevýhodněním a to především pro posouzení zrakových funkcí dětí a návrhy na 

činnosti, kterými lze zrak rozvíjet. 

Důležitým a dlouholetým sponzorem ambulantního programu stimulace zraku je Nadační 

fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška, který pravidelně finančně zajišťuje jeho provoz.  

V roce 2011 se díky projektu „Díváme se společně“, který podpořila Nadace Leontinka 

částkou 50 000 Kč, podařilo zakoupit i nové pomůcky pro stimulaci zraku a zrakový trénink. 

Mezi novinky patří především panely s možností regulace intenzity osvětlení, světelné 

polokoule a boxy nebo inteligentní svítící modelína. 

Tímto bychom tedy chtěli našim sponzorům velice poděkovat za jejich podporu i za to, že 

umožňují dětem se zrakovým postižením překonávat jejich handicap. 

 

                
 

 

 

 

Ohlas z rodiny – zkušenost s ranou péčí 
Je to již více než dva roky, co jsem zjistila, že existuje raná péče. Našla jsem si je na internetu 

úplně náhodou, když jsem zjišťovala informace ohledně mého tehdy dvouměsíčního syna, 

který s námi neměl žádný oční kontakt a já se začala bát, jestli vidí. Tehdy jsem ještě vůbec 

netušila, jak Středisko rané péče pracuje, ale chytala jsem se každého stébla a nutně jsem 

potřebovala situaci s někým probrat a získat nějaké rady. Využila jsem tehdy mailového 

kontaktu a dá se říci, že tím se odstartovala naše krásná spolupráce, která trvá dodnes a pevně 

věřím, že ještě pár let trvat bude.  
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Nebudu dopodrobna psát, jak to všechno probíhalo, ale musím zmínit, jak mě tehdy potěšila  

a také překvapila  v  podstatě  okamžitá  reakce.  To,  jak  rychle  se  domluvilo  první  setkání 

a následně první vyšetření funkčnosti zraku. Vůbec jsem si nedokázala představit, že je možné 

vyšetřit tříměsíční miminko a ono to opravdu jde. Byla to krásná souhra poradkyň střediska   

a na ten okamžik, kdy i mně samotné došlo, že syn vidí, nikdy nezapomenu. 

Máme za sebou už i další vyšetření funkčnosti zraku v synových necelých dvou letech. 

Tentokrát proběhlo u nás a kombinace domácího prostředí se zkušenostmi poradkyň, dostala 

ze syna i věci, o kterých jsem vůbec netušila, že umí. 

A toto je vlastně první věc, kterou bych u střediska vyzdvihla – vyšetření,  která jsou vedena 

velmi profesionálně, ale přesto s velkým porozuměním a trpělivostí pro dítě, které poradce 

zná a samozřejmě ono zná jeho. Vyšetření, které tím pádem není pro dítě ani rodiče stresem   

a také proto je možné z dítěte dostat maximum. 

Ale je toho samozřejmě více. Už dávno naše spolupráce se Střediskem rané péče Plzeň není 

jen o zraku. Náš syn má kombinované postižení a kromě očí řešíme také jeho pohybovou 

stránku a komunikaci. Nejsou to jen vhodné hračky, které nám jsou každý měsíc zapůjčovány 

a které vždy syna posunou někam dál. Jsou to také zdravotní a rehabilitační pomůcky, které 

nám pomáhají a jejichž pořízení vždy na krátký úsek synova život by pro nás bylo velkou 

zátěží. Dále jsou to rady a tipy, jak se synem pracovat a na co se zaměřit. A nesmím 

zapomenout na to, že syn má tu „naší paní“ jednoduše moc rád. 

A já osobně vděčím rané péči za to, že díky cílům, které si společně dáváme, se vždy na 

chvilku zastavím a pojmenuji si, co všechno se syn naučil a čeho chceme v daném období 

dosáhnout. Naučilo mě to být více trpělivá, nechtít po něm příliš a nebýt zklamaná, když se to 

třeba nepodaří. Ale hlavně díky tomu vím, že i to moje „začarované dítě“ toho umí docela 

hodně. 

Přála bych všem rodičům, kteří  mají stejný nebo podobný problém se svým dítětem, aby se   

o rané péči dozvěděli, nejlépe od svého lékaře a nebo alespoň to, aby měli při hledání na 

internetu stejné štěstí jako já. 

Vím, že bez nich by ta naše cesta, ten náš boj o každý pokrok syna, byl o hodně těžší. 

Klientská rodina Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
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Projekty 2011: 
 

„Přijedeme až k vám III“ 
Tímto projektem jsme chtěli zabezpečit kontinuitu programu stimulace zraku dětí v jejich 

domácím prostředí. Toto se nám v rámci tohoto projektu podařilo, rodiče získali pocit 

klidu, bezpečí a jistoty, program stimulace zraku byl zabezpečen pro všechny děti, pro 

které je potřebný. 

Tento projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“ 

 

Nadační fond Českého Rozhlasu – sbírka Světluška  v roce 2011 podpořil projekt 

částkou 220 000,- Kč. 

 

      
 

 

 

Projekt „ Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 
K poskytování služeb rané péče používáme zapůjčené vozidlo Škoda Fabia. V roce 2011 bylo 

v rámci služby ujeto 17 097 km a uskutečněno 277 konzultací v rodinách dětí se zrakovým      

a kombinovaným postižením na celém území Plzeňského a Karlovarského kraje.  

Vozidla jsou pro terénní charakter služby nezbytnou podmínkou. 

 

Děkujeme Nadaci Leontinka za zapůjčení vozidla. 

 

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím nadace Leontinka podporuje terénní práci 

služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. 

 

V roce 2011 a 2012 poskytla Nadace Leontinka příspěvek 20 000,- Kč na realizaci 

projektu „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2011 
 

NÁKLADY Celkem 

Spotřeba materiálu 192 367 Kč 

Základní 27 119 Kč 

Kancelářské potřeby 26 360 Kč 

Pohonné hmoty 51 640 Kč 

DDHM 87 248 Kč 

Opravy a údržba 32 836 Kč 

Cestovné 22 628 Kč 

Ostatní služby 259 559 Kč 

Provozní: telefony, ekonomické služby, pošta, TV, rozhlas. 76 402 Kč 

Odborné: konzultace, školení, supervize 56 520 Kč 

Ostatní služby: nájemné, režie, ostatní. 126 637 Kč 

Mzdové náklady 1 439 283 Kč 

Hrubé mzdy 1 343 083 Kč 

DPP 84 200 Kč 

Náklady na mzdu ředitele 12 000 Kč 

Zákonné sociální pojištění 451 588 Kč 

Zákonné sociální pojištění zaměstnanců 450 508 Kč 

Náklady na sociální pojištění ředitele - ZP 1 080 Kč 

Ostatní daně a poplatky 140 Kč 

Jiné ostatní náklady 29 599 Kč 

CELKEM 2 428 000 Kč 

 

VÝNOSY Celkem 

MPSV kraj Plzeňský 1 119 000 Kč 

MPSV kraj Karlovarský 532 000 Kč 

Plzeňský kraj 100 000 Kč 

Karlovarský kraj 154 500 Kč 

dotace měst a obcí 151 900 Kč 

příspěvky od FO a PO 217 477 Kč 

příspěvky od nadací ČR 310 000 Kč 

ostatní výnosy 21 895 Kč 

CELKEM 2 606 772 Kč 
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  Rozvaha pro nevýdělečné organizace   

        

  AKTIVA   

  Dlouhodobý majetek celkem 1 513 000   

  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 10 000   

  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 000   

  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 503 000   

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 518 000   

  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 985 000   

  Krátkodobý majetek celkem 383 000   

  Pohledávky celkem 47 000   

  Poskytnuté provozní zálohy 47 000   

  Krátkodobý finanční majetek celkem 315 000   

  Pokladna 3 000   

  Účty v bankách 312 000   

  Jiná aktiva celkem 21 000   

  Náklady příštích období 21 000   

  AKTIVA CELKEM 1 896 000   

        

  PASIVA   

  Vlastní zdroje celkem 1 680 000   

  Jmění celkem 1 513 000   

  Vlastní jmění 1 513 000   

  Výsledek hospodaření celkem 167 000   

  Účet výsledku hospodaření 179 000   

  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -12 000   

  Cizí zdroje celkem 216 000   

  Krátkodobé závazky celkem 216 000   

  Dodavatelé 2 000   

  Zaměstnanci 108 000   

  Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj. 47 000   

  Ostatní daně a poplatky 17 000   

  Dohadné účty pasivní 42 000   

  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0   

  PASIVA CELKEM 1 896 000   
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V roce 2011 nás podpořili 

 

 
 

 
 

Dotace MPSV prostřednictvím Plzeňského a Karlovarského kraje 

„Raná péče v Plzeňském kraji“ 

1 119 000,- Kč 

„Raná péče v Karlovarském kraji“ 

532 000,- Kč 

 
 

Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška 

220 000,- Kč 

 

 
 

Dotace poskytnutá Plzeňským krajem 

100 000,- Kč 
 

 
 

Dotace poskytnutá Karlovarským krajem 

154 500,- Kč 
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Dotace poskytnutá Magistrátem města Plzně – odborem sociálních služeb 

98 000,- Kč 

 

Úřad městského obvodu Plzeň 1 

4 000,- Kč 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 

4 000,- Kč 

 

 
 

 

Město Horažďovice  2 500,- Kč 

Město Nejdek  2 500,- Kč 

Město Toužim  13 400,- Kč 

Obec Dýšina  7 000,- Kč 

Obec Líšina  1 500,- Kč 

Obec Nová Ves  8 000,- Kč 

Obec Staré Sedlo  1 000,- Kč 

Obec Útvina  5 000,- Kč 

Obec Vejprnice  5 000,- Kč 

 

 

     
Plzeňská teplárenská, a.s. 

Peněžitý dar ve výši 20 000,- Kč 

 

 
RWE Energie, a.s. 

Sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč 

 

Vodárna Plzeň, a.s. 

Sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč 
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Společnost PH GIA, a.s. 

Sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč 

 

Pan Abrhám Karel 3 000,- Kč 

Pan Regner Josef 10 000,- Kč 

Manželé Hrdých 6 500,- Kč 

Manželé Kovandovi 1 500,- Kč 

 

 
Pislfree, o.s. - bezplatné poskytování internetového připojení 

 

 

 

 
Nadace Leontinka 

Poskytnut nadační příspěvek na realizaci projektu Díváme se společně ve výši            

50 000,- Kč. Příspěvek byl použit na nákup světelného panelu, jeho příslušenství a 

dalších světelných pomůcek. 

V roce 2011 a 2012 dále poskytla Nadace Leontinka příspěvek 20 000,- Kč na realizaci 

projektu „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“. 

 

 

 

 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Poskytnut nadační příspěvek na realizaci projektu „Pojďme si hrát“ ve výši 20 000,- Kč 

– pořízení speciálních a didaktických pomůcek. 
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Konzultace v rodinách 
Hrajeme si, učíme se, povídáme si. 

To všechno v klidu a v bezpečí domova. 

Rodina, dítě, poradce, všichni mají během konzultace svůj prostor. 
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NEJSTE NA TO SAMI  

v roce 2012 slavíme 10 let působení střediska  

v Plzeňském a Karlovarském kraji 
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NEJSTE NA TO SAMI  

v roce 2012 slavíme 10 let působení střediska  

v Plzeňském a Karlovarském kraji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 

 

 
 

Tomanova 5 

301 00 Plzeň 

tel./fax: 377 420 035 

www.ranapece.eu 

plzen@anapece.eu 

IČO: 291 09 663 

  

http://www.ranapece.eu/
mailto:plzen@anapece.eu

