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Slovo úvodem
Předkládáme vám Výroční zprávu naší
organizace Raná péče Kuk, z.ú., za rok
2016.
Na následujících stránkách naleznete
informace o naší činnosti, novinkách,
přehled projektů, výsledky hospodaření
naší činnosti za uplynulý rok 2016
a hlavně seznam těch, kteří podpořili naší
práci.
Děkujeme za vaši přízeň.

Zaměstnanci:
Miroslava Bartošová
Hana Cmarová
Michaela Kolínková
Jitka Kravcová
Eva Nyklíčková
Kateřina Silovská
Lenka Šestáková
Václav Štrunc
Michaela Vávrová
Odborní spolupracovníci:
Krista Hemzáčková
Další spolupracovníci:
Ing. Petr Štaif
Alena Vacková
Zpracování účetnictví:
Ing. Zuzana Havlová – H-Consulting

Raná péče Kuk, z.ú, je členem Asociace
pracovníků v rané péči a držitelem Garance
kvality APRP.
www.aprp.cz
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Poslání a cíle
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.

Působnost:
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Okamžitá kapacita:
5 rodin
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let.
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Poskytované služby
Terénní konzultace
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Poradce rané péče poskytuje pravidelné
konzultace 1x za 1-3 měsíce v rodině, vždy po předchozí domluvě. Zaměřuje se na zjišťování
aktuálních potřeb rodiny, rodičům poskytuje odborné poradenství, náměty na činnosti pro rozvoj a
stimulaci dítěte, doporučuje vhodné metody a postupy s využitím vhodných pomůcek. Při konzultacích
jsou využívány speciální pomůcky a hračky, které si mohou rodiče zapůjčit a do další konzultace
s nimi se svým dítětem dle instruktáže poradce „pracovat“.
Poradce poskytuje rodině také písemné a telefonické konzultace a v případě zájmu rodiny může
poradce poskytnout společnou konzultaci např. v předškolním zařízení, u lékaře nebo jiných
odborníků.
Cílem služby je, aby péče o rodinu byla komplexní a rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem
života.
Konzultace v prostorách organizace
Konzultace probíhají v prostorách organizace za přítomnosti odborného pracovníka.
• Vstupní jednání se žadatelem o službu – cílem je posouzení potřeb, očekávání a cílů rodiny
a posouzení zrakových funkcí dítěte.
• Konzultace s poradcem, např. ukázka a vyzkoušení rehabilitačních pomůcek, brýlových
obrub.
Seminář pro rodiče
Seminář pro rodiče se koná zpravidla 1x ročně podle zájmu rodičů. Rodiče si vybírají témata, která by
je ve vztahu k péči a výchově dítěte s postižením zajímala. My vyhledáváme odborníky na danou
problematiku, kteří mohou v rámci odborných seminářů nejlépe zodpovědět jejich otázky.
Setkávání rodin
Organizace pořádá zpravidla 1x ročně setkání rodin. Na setkání jsou zvané současné i bývalé
klientské rodiny.

Další služby
• Půjčování speciálních pomůcek, hraček a literatury
• Odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích zařízení, do kterých dochází dítě z klientské
rodiny
• Základní sociálně-právní poradenství

,8
Konzultace v rodině
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Konzultace v rodině

Přehled činností v roce 2016
Plzeňský kraj
počet klientů

57

rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

32

rodiny s dětmi se zrakovým postižením

26

jednání se zájemcem o službu

26

zahájení služeb

21

ukončení služeb

7

Karlovarský kraj
29
18
11
7
8
3
148

celkem
86
50
37
33
29
10
436
47
355
168
938

celkem terénní konzultace

288

celkem konzultace v prostorách organizace

35

písemné a mailové kontakty

228

telefonické kontakty

116

12
127
52

půjčeno hraček, pomůcek, knih

623

315

Konzultace v rodině

V červenu 2016 proběhlo Letní setkání klientských rodin a to již tradičně v prostorách zahrady 44.
Mateřské školy. Představili se zde výrobci speciálních a kompenzačních pomůcek Otto Bock, R82 a
Protec metal, rodiče měli prostor si jejich výrobky prohlédnout, vyzkoušet a zjistit informace, které je
zajímali.
V září se konal seminář pro rodiče, ergoterapeutka Lucie Královenská seznámila rodiče s tím, co je
ergoterapie a jaké pomůcky se při ergoterapii využívají. Rodiče měli také prostor na dotazy.

Letní setkání
Letní setkání
Výroční zpráva 2016
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Novinky 2016
Raná péče je terénní sociální služba, většina naší práce se odehrává v domácnostech klientů
v různých městech a obcích po celém Plzeňském a Karlovarském kraji. Z tohoto důvodu se pro nás
v roce 2016 stal velkou událostí nákup nového automobilu, kterým můžeme jezdit za našimi klienty.
Automobil Škoda Fabia jsme zakoupili díky projektu „Na cestě za vámi“, který jsme realizovali
z nadačního příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška v celkové
hodnotě 300 000 Kč. Za financování tohoto projektu jsme velice vděčni, protože bez auta by naše
práce nemohla probíhat v takovém rozsahu, v jakém je potřeba.

Díky patří i Nadaci Leontinka, od které máme již od roku 2009 zapůjčený další automobil. Se dvěma
automobily dokážeme poskytovat službu v obou krajích všem rodinám, které ji chtějí a potřebují.

Raná péče Kuk, z.ú.
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Hodnocení služby klienty
Hodnocení služby, získávání zpětné vazby od klientských rodin, je důležitou součástí naší služby.
Rozhovorům s klientskými rodinami se věnujeme každoročně.
Zjišťujeme, zda jsou rodiny se službou spokojeny, zda jsou naplňovány jejich potřeby, očekávání
a cíle, co jim služba přináší a jaký má dopad na rodinu. Zároveň má rodina možnost vyjadřovat své
připomínky a podněty ke zlepšení kvality poskytování služby.
V roce 2016 proběhlo 13 rozhovorů přímo v rodinách, část z nich v průběhu služby a část při jejím
ukončení.
Z rozhovorů vyplývá, že nejvíce si rodiny cení odborných rad a informací a zapůjčování pomůcek.
Informace získané od poradců rané péče pomáhají rodinám se zorientovat v situaci, vědí co dělat
a jaké pomůcky pro jejich dítě pořizovat.
Na poradcích si nejvíce cení jejich vztahu k dítěti, lidského a zároveň profesionálního přístupu.
Negativně bylo hodnoceno střídání poradců u některých rodin, které probíhalo z důvodů personálních
změn v organizaci.

Co o nás řekli rodiče
•

Služba předčila naše očekávání. Zjistili jsme, s čím a jak pracovat. Dostali jsme víc, než jsme
čekali. Byli jste u všeho důležitého. Ušli jsme spolu kus cesty.
Klientská rodina z Karlových Varů

•

Teď už je to v nás, když kupujeme hračky, víme, na co to máme, aby to rozvíjelo oči, nejen,
že je to hezké. Dostali jsme od vás informace, když jsme to potřebovali. Jsme rádi
za pomůcky, že nemusíme vše kupovat, taky jsme si něco vyrobili. Jsme rádi, že můžeme
pomoct zkušenostmi a tipy na výrobu i jiným rodinám. Všechno nám vysvětlíte a ukážete,
i Laura to rychle pochopí. Splnilo to naše očekávání.“
Klientská rodina z Karlovarského kraje

•

Na začátku jsme byli takoví vyjukaní, nevěděli jsme, co nás čeká. Teď vás budeme všude
chválit, všem doporučovat. Bylo pro nás důležité, pomohlo nám to – až je nám líto, že už
to končí. Ale je pravda, že já už teď sama vím, jak na to.
Klientská rodina z Karlovarského kraje.

Konzultace v rodině
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V prosinci roku 2014 se nám narodila druhá dcera Deniska. Během těhotenství jsem měla
komplikace a byli jsme rádi, že se nám povedlo dceru donosit do termínu a dcera se pak
narodila plánovaným císařským řezem. Všechno proběhlo v pořádku, až při propouštění nám
pan primář dětského oddělení oznámil, že se oční lékařce nepovedlo řádně dceru vyšetřit a
doporučil nám nechat dceru vyšetřit u dětské oční lékařky někdy ve 4. - 5. měsíci. A tak jsme
podstoupili běžné vyšetření, kdy nám paní doktorka oznámila, že má dcera v pravém oku
kolobom (rozštěp očního nervu). Během chviličky se mi sesypal celý svět, nevěděla jsem,
co mám dělat. Paní doktorka mi oznámila, že pravděpodobně mým tělem během těhotenství
prošla viróza, o které jsem nevěděla, zrovna v době, kdy se miminku vyvíjely oči. Měla jsem
výčitky, jestli jsem to nezavinila já, jestli jsem tomu mohla zabránit atd.
Paní doktorka mi dala letáček o centru rané péče, kde se máme objednat a tam se dozvíme,
jak toto centrum funguje. Byla jsem ze všeho hodně zmatená a do chvíle, než jsem poznala
kolektiv centra rané péče, byly dny, kdy jsem jen brečela a vše jsem si vyčítala. Objednali
jsme se a za měsíc a půl jsme se dostali do centra rané péče, kde nás vyšetřili, všechno
vysvětlili a od tohoto dne jsem se hned cítila dobře, protože jsem věděla, že nejsem
na všechno sama.
Začala k nám jezdit slečna asistentka Vávrová. Vozila s sebou různé pomůcky a hračky
a Denisce se to moc líbilo. Při konzultacích jsme si tak povídali a já došla k tomu, že by bylo
skvělé, kdyby Denisku vyšetřili ještě na specializované oční klinice a tak jsme se objednali do
Fakultní nemocnice Lochotín v červnu roku 2015, kde nás vyšetřila prim. Mudr. Jurčuková a ta
nám řekla, že má Deniska ten "kolobom" v obou očích, ale to pravé očičko na tom bylo o něco
hůř. Předepsali nám brýle, jenže když přijela slečna asistentka a nasadili jsme Denisce brýle,
vůbec nespolupracovala. Jen seděla a koukala do jednoho místa. Bylo to pro mě těžké.
Během toho roku nás ještě naše dětská lékařka poslala na kolečko vyšetření " prý běžné
vyšetření při zjištění nějakého postižení". První nás čekala genetika, kde bylo všechno
v pořádku, potom kardiologie, kde byla Denisce diagnostikována tepenná dučej, takže nás
pravidelně kontrolují a následně neurologie, kde nám paní doktorka řekla, že v chůzi je nejistá
a že má psychické a fyzické zpoždění cca 4 měsíce, což není nic závratného. Od října roku
2015 jsme též navštěvovali rehabilitační oddělení v Klatovech, protože Denisce se nechtělo
lézt a ani poté chodit, takže jsme jezdili pravidelně na rehabilitace.
Abych se vrátila k centru. Sestavili jsme si plán, který jsme měli cca na půl roku, a byla jsem
nadšená, když po uplynutí toho půl roku jsme došli ke zjištění, že většina věcí z tohoto plánu
byla splněná. Díky centru totiž Deniska dělala velké pokroky i v lezení a následném chození.
Chtělo to pouze jen čas. Netlačit na ni, jen se jí snažit pomáhat, ale nechvátat na ni.
Chtěla bych touto cestou poděkovat tetám asistentkám Míše Vávrové, Evě Nyklíčkové, byly
jste naše první tety asistentky a Deniska vás měla moc ráda a moc jste nám v těch těžkých
začátcích pomohly, děkuji moc. Následně bych chtěla poděkovat naší nynější tetě asistentce
paní Lence Šestákové. Protože za poslední dobu s Vámi zjišťuji, že Deniska je vlastně skoro
zdravá. Že ten její problém, kdyby nebyl napsán na papíře, vlastně není skoro vidět.
Moc jste nám pomohli, celé rodině, protože díky vašemu centru, je náš život mnohem lehčí
a život Denisky je plný smíchu a spousty velkých pokroků. Nyní nám pomáháte se zápisem
do běžné mateřské školky, můžeme s vámi mluvit nejen o dítěti, ale i o našem životě. Moc
vám touto cestou děkujeme, protože jste nám velice usnadnili náš život a moc se těšíme
na další spolupráci s vámi, na další letní setkání a třeba někdy na nějaký pobyt, abychom
s vámi mohli být delší dobu, protože je nám s vámi moc hezky.
Děkuji za celou rodinu.
Huspekovi

Raná péče Kuk, z.ú.

7

.

Projekty v roce 2016
Projekt „Přijedeme až k Vám VIII“ realizovaný s pomocí nadačního příspěvku
Nadačního fondu Českého rozhlasu – sbírka Světluška ve výši 300 000 Kč
Cílem projektu bylo poskytovat komplexní program stimulace zraku rodinám s dětmi se zrakovým
postižením v domácím prostředí. Aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení zraku a hmatu dětí s těžkým
zrakovým postižením a na poradenství jejich rodičům v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Projekt „Na cestě za vámi“ realizovaný prostřednictvím nadačního příspěvku
Nadačního fondu Českého rozhlasu – sbírka Světluška ve výši 300 000 Kč
Cílem projektu bylo zakoupit nový automobil, který je nepostradatelný pro poskytování terénní služby
raná péče.

Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ realizovaný prostřednictvím Nadace
Leontinka
Projekt je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem služebních automobilů.

Nadační příspěvky: 2015/2016 – 50 000 Kč, 2016/2017 – 50 000 Kč.
Projekt „Svítání“ realizovaný prostřednictvím Nadace Leontinka
Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením
v ČR. Od roku 2009 má naše organizace zapůjčen osobní automobil a umožňuje tak poradcům rané
péče poskytovat službu v domácím prostředí. Zapůjčením vozidla je tedy přímo podporován terénní
charakter služby.
V roce 2016 bylo tímto automobilem v rámci služby ujeto 16 260 km.

Projekt „Raná péče v Plzeňském a Karlovarském kraji“ realizovaný prostřednictvím
nadačního příspěvku Nadace Leontinka ve výši 125 000 Kč
Poskytnutý příspěvek byl použit na zajištění provozu služeb rané péče v roce 2016.

Výroční zpráva 2016
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Hospodaření organizace
Náklady 2016
Spotřeba materiálu

částka v Kč
216 517,77

Spotřeba energie

47 520,00

Opravy a údržba

31 999,04

Cestovné

22 607,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

242 216,34
1 879 095,00
620 769,00

Daně a poplatky

7 794,00

Ostatní náklady

39 031,59

Poskytnuté příspěvky
Mzda ředitele

1 567,00
12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

Celkem

3 121 116,74

Výnosy 2016

částka v Kč

Dotace MPSV

2 200 135,00

Dotace Karlovarského kraje

135 300,00

Dotace měst a obcí

204 974,00

Příspěvky od nadací

491 199,24

Příspěvky od FO a PO

10 000,00

Tržby z prodeje služeb

25 458,00

Ostatní výnosy

53 500,00

Úroky
Celkem

Výsledek hospodaření

Raná péče Kuk, z.ú.

508,42
3 121 074,66

- 42,08
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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
zveřejněná ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem a na webových stránkách
organizace.

Aktiva 2016
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Poskytnuté provozní zálohy
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Celkem

částka v Kč
0,00
466 289,00
-209 909,00
52 270,00
3 150,00
713 996,49
7 229,00
1 033 025,49

Pasiva 2016

částka v Kč

Vlastní jmění

257 380,00

Výsledky hospodaření

266 376,28

Závazky - zaměstnanci, instituce

284 952,74

Dohadné účty pasivní

47 520,00

Výdaje příštích období

699,00

Výnosy příštích období

176 097,47

Celkem

1 033 025,49

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.

Výroční zpráva 2016
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016
podpořili.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plzeňský kraj

Nadace
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka
Světluška
Projekt „Přijedeme až k Vám VIII“ –
300 000 Kč.
Projekt „Na cestě za vámi“ – 300 000 Kč

Karlovarský kraj

Kraje
Karlovarský kraj

Nadace Leontinka
Projekt „Svítání“ – zapůjčení automobilu Škoda
Fabia combi.
Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“
- 50 000 Kč a 50 000 Kč.
Projekt „Raná péče v Plzeňském a
Karlovarském kraji“ – 125 000 Kč

Města a obce
Statutární město Plzeň
Odbor sociálních služeb
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4

Město Habartov
Město Horšovský Týn
Město Cheb
Městys Chodová Planá
Město Karlovy Vary
Město Mariánské Lázně
Město Ostrov
Město Rokycany
Město Sokolov
Město Sušice
Město Toužim
Obec Holoubkov
Obec Losiná
Obec Staré Sedlo
Obec Tři Sekery
Obec Tymákov

Raná péče Kuk, z.ú.

Firmy a organizace
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
PilsFree, o.s.

Dále děkujeme za spolupráci a podporu
Neonatologické oddělení FN Plzeň
Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D.
Centrum vývojové péče FN Plzeň
MUDr. Eva Dortová
Krista Hemzáčková
Oční klinika FN Plzeň
MUDr. Anna Topinková
MUDr. Martina Řezáčková
MUDr. Zdeňka Růžičková
Bc. Lucie Královenská
PhDr. Jan Holeyšovský
Centrum léčebné rehabilitace s.r.o., K. Vary
44. Mateřská školka, Plzeň
Tyfloservis, o.p.s.
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Lions Club Plzeň Bohemia
pvateliér.cz
Coca-Cola
Pekařství Kučera
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.
Seminář pro rodiče na téma
Ergoterapie

Rok 2016

Prezentace služby na Dni pro
sociální služby v Chodově

Letní setkání současných a
bývalých klientských rodin
Výroční zpráva 2016
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Konzultace v rodině
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