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Výroční zpráva 2019

Základní údaje
Název: Raná péče Kuk, z.ú.
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.

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.

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let.
Působnost:
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Naše činnost
Sociální služba raná péče plní funkci podpory pro rodiny, do kterých se narodí dítě s postižením. Při zjištění
diagnózy svého dítěte se rodina dostává do neznámé a těžké životní situace, ve které se rodiče neorientují
a potřebují získat informace.
Raná péče nabízí rodinám podporu, odborné informace z vybraných oblastí a doporučení pro rozvoj jejich dětí,
a to v jejich domácím prostředí.
Rodiny, které nás osloví, získají svého poradce rané péče, který se stane jejich průvodcem v nové životní situaci.
Rodičům přináší odborné rady a doporučení. Učí je používat různé metody, aby uměli vést své dítě k co největší
samostatnosti i přes jeho postižení, aby se dokázali samostatně rozhodovat a vybrat, co je pro ně a jejich dítě
nejpřínosnější.
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Přehled poskytovaných služeb v roce 2019
Plzeňský
kraj

Karlovarský
Kraj

Celkem

Počet klientů – rodin

57

23

80

Nově přijatí klienti

23

5

28

Ukončení klienti

15

9

24

Konzultace terénní

251

103

354

Konzultace v sídle organizace

40

9

49

Telefonické kontakty

66

22

88

E-mailové a písemné kontakty

132

43

175

Průměrná dojezdová vzdálenost v km

34

96

65

Součástí terénních konzultací v rodině je činnost s dítětem a instruktáž rodičům, která by měla vést k maximálnímu
možnému rozvoji schopností a dovedností dítěte. K tomu používáme běžně dostupné hračky i speciální pomůcky.
K dítěti vždy přistupujeme individuálně a tomu je potřeba přizpůsobit i použité pomůcky.
Někdy jsou možnosti dítěte natolik specifické, že dostupné pomůcky nevyhovují. V tomto případě se snažíme
pomůcku vymyslet a následně vyrobit svépomocí nebo pomocí jiných šikovných rukou (tatínka, truhláře…).
Pro rodiny může být domácí výroba přínosná, protože pomůcky vyrábíme z běžně dostupných materiálů, jejich
výroba nebývá finančně náročná a je možné zapojit i další členy rodiny, příp. sourozence.
Pro představu uvádíme několik typů pomůcek vyráběných na míru, fantazii se při výrobě meze nekladou.

Zrakově stimulační desky - používáme je při zrakové
stimulaci, především s miminky. Trénujeme s nimi
lokalizaci nebo fixaci. Jejich výroba je nenáročná. Lze
využít dřevotřískovou desku nebo tvrdý karton
o rozměrech 30 x 30 cm nebo menší. Připravenou
desku polepíme samolepící fólií. Zde dostává prostor
fantazie, ale přesto se držíme určitých zásad. Barvy
volíme vždy co nejvíce kontrastní. Zpočátku nejlépe
černobílou kombinaci, poté přidáváme červenou a
další barvy. Jako vzor volíme geometrické tvary,
proužky, spirály. Efektní je také použití zrcadlové fólie.

Suchozipové desky - jedná se také o dřevotřískovou
desku se stejnými rozměry, kterou polepíme černou
samolepící fólií. Na polepenou desku umístíme suché
zipy, buď ve dvou, nebo třech pruzích, případně různě
rozmístěné malé obdélníčky. K desce potřebujeme
předměty, které na ni budeme pomocí suchých zipů
přichytávat. Může se jednat o plyšáky různých barev a
velikostí, z kartonu vystříhané a polepené tvary,
dřevěné či plastové kostky apod. Opět volíme co
největší kontrast barev.
S touto deskou trénujeme mapování plochy, lokalizaci,
fixaci, koordinaci oko-ruka. Výhodou je, že dítěti
nabízíme předměty na ohraničené ploše, což je
pro jeho zrakové vnímání jednodušší.
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Vhazovací kyblíky - na trhu je velký výběr
vhazovacích kostek, kyblíků apod. Jejich nevýhodou
je, že se většinou jedná o vhazování tvaru
do příslušného otvoru, což bývá pro děti s omezením
velký problém. Doma si můžeme vyrobit obdobnou
pomůcku, která bude odpovídat možnostem dítěte,
zároveň pro ně bude atraktivní a využijeme k tomu
věci, které máme doma. Potřebujeme kyblík, kelímek
nebo jakoukoliv plastovou nádobu s víčkem (např.
od tablet na praní). Do víčka uděláme dva různě velké
otvory. Nádobu polepíme fóliemi různých barev a na
boční strany umístíme suché zipy. Pak stačí připravit
předměty různých velikostí (víčka od PET lahví, míčky,
kinder vajíčka, víčka od přesnídávek…). Opět můžeme
barevně zvýraznit, případně dovnitř něco nasypat pro
zvukový efekt. Umístíme na ně suché zipy a můžeme
začít vhazovat.
Dítě si trénuje zrak i úchopy, vyhledává, sundává
předměty a vhazuje.

Hrazda - jedná se o obdobu běžně dostupných
hrazdiček pro miminka. Ty se ovšem vyrábějí jen
v malých velikostech. Výhodou této hrazdy je její
dostatečná velikost. Používá se u dětí s těžším
kombinovaným postižením, kterým v poloze na zádech
nabízíme předměty shora. Na hrazdu umisťujeme
menší množství předmětů, které jsou zrakově,
hmatově a zvukově zajímavé.
Dítě si může předměty prohlížet, bouchat do nich nebo
je uchopovat.

Hrazda s deskou - v letošním roce jsme hrazdu
vylepšili. Nechali jsme na ni umísit držák na desku.
Používáme ji pro dítě umístěné v sedačce, vaku apod.
Desky můžeme volit různé (zrakově stimulační,
suchozipové nebo magnetické), dle potřeb dítěte.
Výhodou je možnost natočení desky do polohy a
výšky, která bude dítěti maximálně vyhovovat, dobře
na ni uvidí nebo dosáhne. Rodič má zároveň volné
ruce pro dopomoc dítěti. Volba aktivit se řídí
možnostmi dítěte, může se jednat o zrakovou
stimulaci, od vyhledávání předmětů až po třídění
barev, přiřazování stejných obrázků apod.
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Projekty roku 2019



Přijedeme až k vám XI
Projekt je dlouhodobý, jeho cílem je poskytovat rodinám s dětmi se zrakovým postižením komplexní program
stimulace zraku v domácím prostředí. Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny na poradenství rodičům
a na rozvoj zraku a kompenzačních smyslů dětí.
Nadační příspěvek – 350 000 Kč
Projekt realizovaný za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.



Raná péče v Plzeňském a Karlovarském kraji
Cílem tohoto projektu bylo zajištění kontinuálního poskytování služby všem rodinám s dětmi s postižením
v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Poskytování poradenství rodičům při pravidelných konzultacích
v jejich domácnostech, možnost konzultování jejich situace mezi konzultacemi telefonicky nebo mailem,
doporučování vhodných metod a pomůcek k rozvoji jejich dětí a zajišťování dalších odborných informací
souvisejících s vývojem dětí s postižením.
Nadační příspěvek – 175 000 Kč
Projekt realizovaný za pomoci Nadace Leontinka.



Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
Tento projekt je dlouhodobý a je určen na náklady spojené s provozem automobilů. Projekt pomáhá zajišťovat
terénní formu služby, tedy pravidelné konzultace v domácnostech rodin dětí s postižením.
Nadační příspěvek - 2018/2019 - 21 300 Kč, 2019/2020 - 60 000 Kč
Projekt realizovaný za pomoci Nadace Leontinka.



Knihovna a úložné prostory na pomůcky
Cílem projektu bylo zajistit nové úložné prostory pro naši stále se rozšiřující půjčovnu odborné literatury
a pomůcek, které spolu s rodiči využíváme k rozvoji jejich dětí.
Nadační příspěvek – 30 000 Kč
Projekt realizovaný za pomoci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podpořili. Bez podpory dárců, sponzorů a příznivců se neobjedeme.
Každé podpory si vážíme, je to pro nás pomoc a motivace k další práci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

Města a Obce
Statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb

Město Sokolov

Úřad městského obvodu Plzeň 1

Město Spálené Poříčí

Úřad městského obvodu Plzeň 2

Město Staňkov

Úřad městského obvodu Plzeň 3

Město Starý Plzenec

Město Cheb

Město Toužim

Statutární město Karlovy Vary

Město Třemošná

Město Loket

Město Železná Ruda

Město Mariánské Lázně

Obec Losiná

Město Nejdek

Obec Staré Sedlo

Město Ostrov

Obec Tymákov

Město Plasy

Obec Zruč-Senec
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Nadace a nadační fondy

Firmy a organizace

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška

Moore Stephens

Nadace Leontinka

BIT CZ s.r.o.

Výbor dobé vůle – Nadace Olgy Havlové

PilsFree, z.s.

.

Za spolupráci a podporu děkujeme
44. Mateřská škola Plzeň

Centrum LIRA, z.ú.

Neonatologické oddělení FN Plzeň, Centrum vývojové péče

Lions Club Plzeň Ladies

MUDr. Anna Topinková

Lions Club Plzeň Bohemia

MUDr. Martina Řezáčková

Mgr. Jana Herbs

MUDr. Alice Marková

Tyfloservis, o.p.s.

PaedDr. Markéta Skalická

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

EDA cz, z.ú.

Děkujeme!
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Hodnocení služby od klientských rodin
Za hodnocení děkujeme a velice si ho vážíme.

O Rané péči Kuk jsem se dozvěděla náhodou na jedné z rehabilitací. Bohužel dnes je systém postaven
na samostatné vlastní iniciativě a aktivitě matky, případně rodičů, jinak se k Vám důležité informace a možnosti, jak
rozvíjet své dítě, nedostanou. I tohle je jeden z faktorů, díky němuž mě program rané péče zaujal. Jednou měsíčně
probrat situaci v rodině a péči o dceru je něco úžasného. S pomocí rané péče dostávám daleko více informací,
které mi pomáhají posouvat dceru dopředu. Další z výhod je zapůjčení výukových pomůcek. Plno pomůcek jsem
již zásluhou vyzkoušení i zakoupila. Julinka reaguje výborně na pracovnice rané péče a výborně spolupracuje. Život
je o dost snazší, když mám někoho, kdo mi pomůže a poradí s výběrem, pro dceru dostupných, pomůcek. Další
přednost vidím v docházení pracovnice k nám domů, kdy nemusíme nikam s imobilní dcerou dojíždět. Dcera se
i v domácím prostředí cítí jistější a není to pro ni stresující.
Sama za sebe nenacházím žádnou zápornou stránku služby a můžu říct, že jsem maximálně spokojená!
Klientská rodina z Plzně

Děkuji rané péči za pomoc v našem těžkém období. Velká ochota a profesionalita pracovníků, pomoc v dalším
rozvoji našeho syna Tomáška. V případě potíží ochotně poradí či pomohou. Tomášek dělá velké pokroky a za to
vám všem děkuji.
Klientská rodina z Plzeňského kraje.

Konzultace v rodinách
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Organizační struktura
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, Eva Eretová, Barbora Kůsová, Jitka Kravcová, Lucie Schejbalová, Kateřina Silovská,
Lenka Šestáková

Další spolupracovníci – DPP
Petr Štaif, Alena Vacková

Zpracování účetnictví
H-Consulting Ing. Zuzana Havlová

Jsme členy

Asociace rané péče České republiky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
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Hospodaření organizace
Náklady 2019

částka v Kč

Spotřeba materiálu

260 013,90

Spotřeba energie

41 520,00

Opravy a údržba

13 119,96

Cestovné

26 661,00

Ostatní služby

205 116,07

Mzdové náklady

2 324 257,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

777 044,00

Daně a poplatky

5 074,00

Ostatní náklady

42 512,00

Poskytnuté příspěvky

5 220,00

Odpisy dlouhodobého majetku

119 887,00

Mzda ředitele

12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

Celkem náklady

3 832 424,93

Výnosy 2019

částka v Kč

Dotace MPSV

2 722 124,00

Dotace Plzeňského kraje

100 500,00

Dotace Karlovarského kraje

40 000,00

Dotace měst a obcí

219 500,00

Příspěvky od nadací

593 723,81

Příspěvky od PO a FO

28 718,93

Jiné ostatní výnosy – k odpisům HM

119 887,00

Tržby z prodeje služeb

7 600,00

Úroky

371,19

Celkem výnosy

3 832 424,93

Výsledek hospodaření

0,00
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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 2019

částka v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek

717 032,00

Oprávky k dlouhodobému majetku

- 485 570,00

Pohledávky včetně záloh

46 278,00

Pokladna

14 405,00

Účty v bankách

287 443,07

Náklady příštích období

178,29

Celkem

579 766,36

Pasiva 2019

částka v Kč

Vlastní jmění

233 298,07

Výsledky hospodaření

265 645,35

Závazky – zaměstnanci, instituce

934,12

Dohadné účty pasivní

42 099,56

Výdaje příštích období

0

Výnosy příštích období

37 789,26

Celkem

579 766,36

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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__________________________________________________________
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/

