Výroční zpráva

2021

Úvodní slovo
Vážení podporovatelé, spolupracovníci, rodiny a přátelé,
předkládáme vám naši výroční zprávu za rok 2021.
Co jsme se naučili v roce 2020, jsme mohli využívat i v roce 2021. Případná omezení už pro nás nebyla překážkou
v poskytování služby. My i naše klientské rodiny jsme využívali možností on-line nebo telefonických konzultací,
když nám v průběhu roku podmínky nepřály a nemohli jsme se setkat osobně.
Byli jsme velice rádi, že jsme měli možnost po roční přestávce uspořádat Letní setkání pro naše klientské rodiny,
které jsme si všichni opravdu užili.
Děkujeme všem donátorům, že při nás stáli i v dalším komplikovaném roce. Zejména Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu – sbírka Světluška a Nadaci Leontinka za dlouhodobou podporu a Lions Club Plzeň Ladies, kterým se
i v tomto roce podařilo uspořádat dobročinný koncert pro naši organizaci, za to vše velice 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,
vedeného 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

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 činností v roce 2021
Plzeňský
kraj

Karlovarský
Kraj

Celkem

Počet klientů – rodin

55

18

73

Nově přijatí klienti

17

4

21

Ukončení klienti

22

0

22

Konzultace

199

82

281

Telefonické, e-mailové a písemné kontakty

97

59

156

Průměrná dojezdová vzdálenost za klientem
v km

28

90

59
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On-line konzultace
Rok 2021 se nesl ve znamení on-line konzultací. S touto platformou jsme se seznámili již v předchozím roce, kdy
jsme díky pandemii Covid-19 hledali možnosti poskytování konzultací „na dálku“. Ani v následujícím roce
z důvodu epidemiologické situace nebylo vždy možné realizovat osobní setkání. Proto se on-line konzultace staly
nedílnou součástí poskytování služby. Využívali jsme výhod tohoto stylu komunikace – přenos v reálném čase,
vizuální kontakt, sdílení emocí, možnost si některé věci rovnou ukázat, … Jedná se o plnohodnotný způsob
poskytování služby, přesto se osobní konzultaci nevyrovná. Pro rodiny i pro nás je příjemnější setkat se osobně,
v jejich přirozeném prostředí.

Letní setkání
V sobotu 11. 9. 2021 proběhlo letní setkání rodin. Byli jsme velice rádi, že ho můžeme uspořádat, protože
v předchozím roce nám v tom zabránila epidemie Covid-19. Obávali jsme se nepřízně počasí, ale to bylo nakonec
rozumné a nespadla ani kapka. Setkání se účastnilo 10 rodin z řad současných i bývalých klientů. Nálada byla
uvolněná. Rodiče spolu sdíleli informace a zkušenosti, navazovali nové kontakty. Pro děti jsme měli připravené
hračky a mohly zkoumat, co vše nabízí zahrada mateřské školy, kde se naše setkání konalo. Všichni jsme si
setkání užili, strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne.
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Dlouhodobá spolupráce

Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška
Jsme moc rádi, že i v roce 2021 jsme se mohli spolehnout na podporu Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška. A to již tradičně u projektu „Kuk, už to umím sám“, který je zaměřený na komplexní podporu a
poradenství pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Velkou pomocí pro nás byl v loňském roce druhý mimořádný
projekt „Bezpečně do rodin“, díky kterému jsme zakoupili respirátory a testy na Covid-19 pro naše pracovníky,
aby mohli bez obav a bezpečně poskytovat poradenství v rodinách v průběhu celého roku.

Nadace Leontinka
Nadace Leontinka opakovaně podporuje provoz naší organizace. Projekty „Podpora poskytování služeb rané
péče“ a „Kuk a hurá do života“ byly zaměřeny na zajištění poskytování služby všem rodinám s dětmi se zrakovým
postižením, které chtěly naši službu využívat. Díky těmto projektům, a i těm z předchozích let, můžeme stále
poskytovat podporu a poradenství rodinám v takovém rozsahu, v jakém je potřeba.
V loňském roce jsme navíc obdrželi hmotný dar – speciální pomůcky, které rodinám zapůjčujeme. Pomůcky byly
speciálně vybrány, aby rozvíjeli různé oblasti vývoje – zrak, hmat, hrubou a jemnou motoriku nebo rozumové
schopnosti.
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Poděkování
Nadace a nadační fondy

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2021 podpořili.

Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Leontinka
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Firmy a organizace
Města a Obce

Lions Club Plzeň Ladies

Statutární město Plzeň:
Odbor sociálních služeb

PilsFree, z.s.

Úřad městského obvodu Plzeň 1

Pvatelier.cz

Úřad městského obvodu Plzeň 2

Tiskárna Král

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Dále děkujeme za spolupráci a podporu

Úřad městského obvodu Plzeň 7

Neonatologické oddělení FN Plzeň, Centrum vývojové
Město Domažlice

péče

Obec Dolní Rychnov

MUDr. Anna Topinková

Město Horažďovice

MUDr. Martina Řezáčková

Statutární město Karlovy Vary

MUDr. Alice Marková

Město Nové Sedlo

PaedDr. Markéta Skalická

Město Planá

EDA CZ, z.ú.

Město Plasy

Centrum LIRA, z.ú.

Město Přeštice

44. Mateřská škola Plzeň

Město Sokolov

Lions Club Plzeň Bohemia

Město Toužim

Mgr. Jana Herbst

Město Třemošná

Tyfloservis, o.p.s.

Město Železná Ruda

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
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Hodnocení služby
S ranou péčí jsme začali spolupracovat, protože dcera měla velmi těžký start do života. Svoje místo si na tomto
světě vybojovala, ale bohužel došlo k poškození mozku a krvácení do sítnice. Karolínka je velká bojovnice a i
přes těžký začátek je usměvavá holčička, která se raduje z každého dne. Raná péče jezdí do naší domácnosti
jednou měsíčně. Vážíme si velice toho, že schůzky probíhají v našem domácím prostředí, nemusíme nikam
dojíždět a dcera je díky tomu v psychické pohodě. Karolínce pracovnice přiveze na každý měsíc nové hračky a
pomůcky, které jsou zaměřeny na podporu zrakových funkcí a motoriky. Hračky a pomůcky jsou vždy skvěle
vybrány podle dovedností a potřeb dcery. Je skvělé, že si pomůcky můžeme vyzkoušet a osahat. Karolínce se
některé pomůcky zalíbily natolik, že jsme je museli zakoupit i domů. Pracovnice rodičům doporučuje odborníky,
je jim psychickou oporou a pomáhá vymýšlet různé aktivity, jak dceři vše usnadnit. Vývoj dcery postupuje pomalu,
ale věříme, že se jednou vyrovná svým vrstevníkům a všem lékařům vytře zrak ;-)
Velice si vážíme profesionality a kvality pracovníků. Kvitujeme to, že v případě potřeby se vždy na pracovnici
můžeme obrátit a obratem řešit vše, co nás tíží.
Rodina z Plzeňského kraje

„Tety“ z Kuku se pro nás staly nenahraditelným zdrojem zpětné vazby o psychomotorickém vývoji našeho dítěte,
které se kromě celé řady jiných omezení potýká i s poruchou zraku. Pomohly nám zprostředkovat funkční
vyšetření zraku a poradily s kontakty na vhodné specialisty a další neziskové organizace. Jejich návštěvy jsou
v jistém smyslu důležitou zpětnou vazbou i pro nás jakožto rodiče, neboť nám ukazují, na co se zaměřit a tam,
kde se nám daří, poskytují ujištění, že jsme na správné cestě. Jsme moc vděční za to, že je máme. Náš syn je
zatím příliš malý na to, aby docenil tyto konkrétní věci, ale co určitě vždy ocení, jsou zapůjčené hračky, které jsou
velmi nápaditě vybrané a které v době zápůjčky patří k těm nejoblíbenějším vůbec.
Rodina z Plzně

Konzultace v rodinách
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Organizační struktura organizace
Zakladatelky organizace
Mgr. Miroslava Bartošová
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Zaměstnanci
Bartošová Miroslava
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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Hospodaření organizace
Náklady 2021
Spotřeba materiálu

částka v Kč
238 454,73

Aktiva 2021

částka v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Spotřeba energie

41 520,00

Dlouhodobý hmotný majetek

Opravy a údržba

12 464,96

Oprávky k dlouhodobému majetku

Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

9 962,00
193 747,51
2 466 979,00
816 058,00

- 605 023,00

Pohledávky včetně záloh

46 270,00

Pokladna

11 564,00

Účty v bankách

563 102,78

Náklady příštích období

Daně a poplatky

5 486,00

Ostatní náklady

42 063,00

Pasiva 2021

5 220,00

Vlastní jmění

Poskytnuté příspěvky

660 811,00

403, 55

Celkem

677 128,33

70 807,94

Odpisy dlouhodobého majetku

55 791,00

Výsledky hospodaření

Mzda ředitele

12 000,00

Závazky – zaměstnanci, instituce

32 574,61
41 520,00

Odměny členů správní rady

0

Dohadné účty pasivní

Odměny členů dozorčí rady

0

Výdaje příštích období

Celkem náklady

3 899 746,20

Výnosy 2021
Dotace MPSV
Dotace Karlovarského kraje

60 000,00
233 000,00

Příspěvky od nadací

551 150,00

Jiné ostatní výnosy – k odpisům HM
Úroky

Celkem výnosy

0,00

Výnosy příštích období

280 000,00

Celkem

677 128,33

2 990 427,00

Dotace měst a obcí

Příspěvky od PO a FO

252 225,78

•

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

8 980,06

sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým

55 791,00

soudem

398,14
3 899 746,20

Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky.

a

na

webových

stránkách

organizace.
•

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

Výsledek hospodaření

0,00
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životního
vztazích.

prostředí

a pracovněprávních

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

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

