Výroční zpráva
______________
2015

Slovo úvodem
Rok 2015 přinesl Středisku pro ranou péče Plzeň, o.p.s. mnoho
změn. Rozhodli jsme se změnit právní formu na zapsaný ústav a
využít této příležitosti ke změně názvu. Nápady, jak se nově
jmenovat, jsme konzultovali s odborníkem, našimi klienty, mezi
sebou a našimi přáteli. Chtěli jsme, aby byl nový název snadno
zapamatovatelný a zároveň, aby se vztahoval k naší práci. Nakonec
jsme vybrali ten nejjednodušší – Raná péče Kuk a věříme, že jsme
zvolili správně.
Ve výroční zprávě najdete přehled o naší činnosti, hospodaření
a také poděkování těm, kteří se podílí na chodu naší organizace.
Na závěr také děkujeme všem, kteří nás podporují a provázejí při
poskytování služeb rané péče.
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Základní údaje
Název:
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
od 1. 1. 2016 Raná péče Kuk, z.ú.
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obecně prospěšná společnost
od 1. 1. 2016 zapsaný ústav
Správní rada:
Mgr. Petra Mžourková
PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Martina Herynková
Dozorčí rada:
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PaedDr. Jana Vachulová
Daniela Pinlová Hlaváčková
Ředitel:
Mgr. Miroslava Bartošová
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Hrabovská Tereza
Kolínková Michaela
Kravcová Jitka
Nyklíčková Eva
Pecháčková Zuzana
Silovská Kateřina
Štrunc Václav
Vávrová Michaela
Odborní spolupracovníci:
Krista Hemzáčková
Další spolupracovníci:
Ing. Petr Štaif
Alena Vacková
Zpracování účetnictví:
Ing. Zuzana Havlová – H-Consulting

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

•

Působnost:
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Kapacita:
65 rodin
42 rodin v Plzeňském kraji
23 rodin v Karlovarském kraji
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 domácím prostředí, 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 celkového
vývoje dítěte a jeho zrakových funkcí.
• Konzultace s poradcem, např. ukázka a vyzkoušení
rehabilitačních pomůcek, brýlových obrub.
Semináře pro rodiče
Semináře pro rodiče se konají 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
Středisko pořádá zpravidla 1x ročně setkání rodin. Na setkání jsou
zvané současné i bývalé klientské rodiny. Součástí setkání je
i doprovodný program.
Další služby
• Půjčování speciálních pomůcek, hraček a literatury
• Odborné instruktáže pracovníků vzdělávacích zařízení,
do kterých dochází dítě z klientské rodiny
• Základní sociálně-právní poradenství

Časopis Raná péče
Časopis vycházel 2x do roka ve spolupráci se Střediskem pro ranou
péči Liberec, o.p.s., a Ranou péčí Eda, o.p.s. Obsahem časopisu
byly odborné články, aktuality z pracovišť rané péče, zkušenosti
klientských rodin, náměty na pomůcky, knihy a rozhovory
s odborníky. Články do časopisu přispívali jak poradci a další
spolupracovníci organizací, tak i klientské rodiny. Tématy časopisu
v roce 2015 byly „Děti a jídlo a vše, co s tím souvisí“ a „Metody
podpory vývoje dětí (nejen) s postižením“.
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Přehled činností 2015
počet klientů
rodiny s dětmi s kombinovaným
postižením
rodiny s dětmi se zrakovým
postižením

Plzeňský Karlovarský
kraj
kraj
23
43

celkem
66

28

16

44

15

7
12
9
2
109
9
165
94
253

22
28
18
9
336
30
511
334
775

jednání se zájemcem o službu
zahájení služeb

16
9

ukončení služeb
celkem terénní konzultace
celkem konzultace ve středisku

7
227
21

písemné a mailové kontakty
telefonické kontakty

346
240

půjčeno hraček, pomůcek, knih

522

Novinky 2015
Úprava prostor v místnosti pro konzultace
Během roku 2015 se nám podařilo zpříjemnit prostory, které
využívají klientské rodiny při konzultacích ve středisku (přijímání
nových klientských rodin, konzultace dle potřeb rodiny – např.
vyzkoušení speciálních rehabilitačních pomůcek) a které dále
využíváme také pro pořádání odborných seminářů pro rodiče.
Příspěvek Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové ve výši 20 000
Kč získaný v rámci projektu „Příjemný prostor pro konzultace ve
středisku“ jsme využili na nákup další úložné skříně do místnosti,
kde probíhají výše popsané činnosti. Do skříně jsme uložili speciální
světelné pomůcky s příslušenstvím, hudební nástroje, pomůcky pro
nácvik třídění barev a také materiály pro výrobu pomůcek. Díky tomu
probíhají nyní setkání ve středisku v příjemném, klidném a
uspořádaném prostředí.

Pořízení nových pomůcek a nového vybavení:
V loňském roce se nám rovněž podařilo, díky realizaci projektu
s názvem: „Vidím hrou“, pořídit nové speciální světelné pomůcky.
Projekt bylo možné realizovat díky podpoře Nadace Leontinka.
Ta nám poskytla celkem 20 000 Kč. Speciální světelné pomůcky
jsou velmi důležité pro motivaci dětí se zrakovým nebo
kombinovaným postižením, aby se naučily používat zrak, či zbytky
zraku, reagovaly na výrazné zrakové podněty a posléze, dle jejich
možností i na podněty menší intenzity. Soustavná stimulace a nácvik
podporuje rozvoj všech zrakových funkcí, rozumových dovedností
i celkový rozvoj dítěte a následně i snazší zařazení do běžného
života. Speciální světelné pomůcky jsou často poměrně drahé. Proto
jsme velmi rádi, že se nám díky pomoci Nadace Leontinka podařilo
rozšířit stav stávajících pomůcek i zakoupit pomůcky nové.
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V projektu „Vidím hrou“ jsme zakoupili dva LED světelné panely
a doplňky k těmto panelům (různé kontrastní a různě barevné tvary).
Tuto pomůcku lze využívat ke stimulaci zraku, která může probíhat
i bez aktivního zapojení dítěte. Touto činností působíme na rozvoj
zrakových drah a zrakových center v mozku. Druhou možností je
využití světelného panelu ke zrakovému tréninku, při kterém se dítě
aktivně zapojuje. Trénovat je možné například vyhledávání a
lokalizaci předmětu na ploše, koordinovaný pohyb oko-ruka,
tvarovou představivost, poznávání obrázků apod. Využití pomůcky je
přínosné zejména u dětí s těžším zrakovým postižením.
Dále byly zakoupeny drobné světelné a zrakově stimulační pomůcky
a didaktické hračky:
Odrazkový kolotoč – malý stolní kolotoč se zavěšenými lesklými
pruhy a rolničkami sloužící zejména ke zrakové stimulaci, svítící
lampy měnící barvu, světelná hvězda, světelné paličky, světelný
had, světelný ventilátor, světelná tamburína, svítící želva.
Všechny tyto pomůcky se využívají zejména pro zrakovou stimulaci,
případně i pro rozvoj dalších vývojových oblastí (např. u tamburíny
rozvoj úchopu a motoriky rukou, rozvoj rytmu atd.).
Nově zakoupené pomůcky jsou od léta 2015 k dispozici
k zapůjčování klientským rodinám pro cílenou práci s dítětem.
V roce 2015 se nám podařilo zakoupit také další pomůcky
podporující celkový rozvoj dítěte (mezi jinými například i pomůcky
z Montessori pedagogiky, vkládačky, puzzle, zatloukačky a další), a
to díky laskavé podpoře od Nadace ČEZ, která poskytla naší
organizaci dvacet dárkových certifikátů, každý v hodnotě 1000 Kč.
Kromě pomůcek jsme z tohoto příspěvku mohli zakoupit také
notebook, který využívají naši poradci. Výrazně se tak zefektivnila
naše práce zejména v oblasti vedení nutné evidence a také se
usnadnila elektronická forma komunikace s rodinami a využívání
internetu pro zjišťování potřebných informací.
Rádi bychom na tomto místě srdečně poděkovali všem našim
sponzorům za dlouhodobou podporu.

6

Události roku 2015
29. 1. Seminář „Víte, jak vidí Vaše dítě?“ ve spolupráci s Centrem
léčebné rehabilitace v Karlových Varech.
14. 4. Beseda „Rozvoj komunikačních dovedností“ s paní Kristou
Hemzáčkovou.
12. 6. Prezentace služeb rané péče v rámci Dne pro sociální služby
v Chodově.
25. 6. Prezentace služeb rané péče v rámci Odpoledne pro sociální
služby v Sokolově.
5. 9. Letní setkání současných i bývalých klientských rodin s účastí
organizace Pomocné tlapky s asistenčním a canisterapeutickým
psem.
12. 10. Přednáška o rané péči na mezioborové konferenci „Kdy(ž) je
třeba prevence“ v Domažlicích.
18. 9. Prezentace služeb rané péče na akci Neziskové organizace
pod rokycanskou věží.

Hodnocení služby
Hodnocení služby, tedy zpětná vazba od klientských rodin, je
důležitou součástí naší služby. Rozhovorům s klientskými rodinami
se věnujeme každoročně.
Zjišťujeme, zda jsou se službou spokojeni, 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 každé rodině se takový rozhovor uskutečňuje jednou za 2-3 roky.
V roce 2015 proběhlo 11 rozhovorů přímo v rodinách, část z nich
jsou v průběhu služby a část při jejím ukončení.
Z rozhovorů vyplývá, že je pro rodinu nejdůležitější mít dostatek
informací a porozumět postižení dítěte, aby se s touto situací naučili
žít.
Mezi nejdůležitější potřeby patří právě získání odborných rad a
informací, nápadů na činnosti a zapůjčování pomůcek: „Těšíme se,
přivážíte informace, nápady, podněty, potřebujeme to, motivuje nás
to k aktivitě něco udělat, pochlubit se …“, „… nevěděla jsme, co
v daném období má dítě zvládat, co je pro něj vhodné, ukázalo mi to
směr, kudy jít.“
Rodiče se shodují, že jsou se službou spokojeni a plní jejich
očekávání, oceňují, že jezdíme k nim domů „… jezdíte až k nám
domů, nemusíme my za vámi…“, „… hlavně pomůcky, tipy, co
člověk neví, co dítě upoutá…“
Dále rodiče hodnotí změny v rodině a změnu vnímání situace, díky
využívání služeb rané péče „…tím, že jsme se dozvěděli jak na tom
je, uvědomili jsme si co po něm chtít, odpadla nervozita, že je
opožděný…“, „…je kam se obrátit, nejsme na to sami, je nějaká
možnost dozvědět se nějakou informaci…“, „…potkali jsme nové lidi,
nové možnosti…“, „začali jsme chápat svůj problém, naučili jsme se
s tím žít a žijeme dál, už z toho nemáme ten stres“.
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Konzultace v rodinách probíhají v průměru v rozmezí 2 měsíců a
délka konzultace je cca 1,5 až 2 hodiny. Na poradcích rodiče oceňují
nejvíce jejich trpělivost, znalosti a dobrý vztah s dítětem „…mají
odborné znalosti, jsou v obraze, … jsou připravení na všechno“, …
v neposlední řadě mají spoustu empatie, nehodnotí, ale dokážou
povzbudit, což je pro rodiče strašně důležité“

Ohlasy z rodin
Naše spolupráce s ranou péčí v Plzni začala na doporučení paní
doktorky z neurologie. Filípek se narodil s těžkou oční vadou a po
vstupním vyšetření začaly pracovnice z rané péče dojíždět do
domácnosti jednou za měsíc. Pomocí různých motivačních
pomůcek, hraček a pravidelným cvičením se začal lépe vyvíjet.
Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat. Pomocí jejich péče
dělá Filípek veliké pokroky.
Rodina Kolesárová

Děkuji za podporu a pomoc Rané péče Kuk. Během celé doby naší
spolupráce jsem byla velmi spokojená. Líbil se mi lidský přístup,
snaha o pochopení našich problémů, ale i jasná profesionalita.
Oceňuji, že obě poradkyně se dokázaly dobře vcítit do toho, co
zrovna Jindříšek potřeboval, respektovaly jeho hranice a současně
se snažily podpořit ho v dalším vývoji. Služby Rané péče Kuk mohu
jen doporučit.
Jana Radová

Rádi bychom chtěli poděkovat Centru rané péče KUK Plzeň za
velkou péči o našeho syna. Jsme velmi rádi, že tety a strejdové
dojíždí až domů a tím usnadňují spolupráci synovi, domácí prostředí
je pro syna moc důležité, protože v lékařském prostředí moc
nespolupracuje a tudíž nejsou takové výsledky jako bychom si
mnohdy přáli. Je báječné, že při konzultaci nám jsou i zdarma
zapůjčené pomůcky, o které má syn vždy velký zájem a radost.
Ještě jednou Velké poděkování všem z centra KUK Plzeň
Rodina Strolených

Stejně jako většina lidí, jsem před narozením dcery ani netušila, že
Raná péče existuje. A stejně jako většina z nás, kterým se narodilo
dítě se závažnými diagnózami, jsme se i my dostali do jejich péče.
Máme předčasně narozenou dceru ve 28tt s vrozenou vývojovou
vadou atrezie jícnu. Při takové nezralosti byly následné operace
velký risk.
Následovalo navíc krvácení do mozku, zavedení VP- shuntu,
sepse...
Po skoro čtyřech měsících jsme mohli konečně z neonatologie
domů.
V půl roce se přidala epilepsie a ta je pro nás stálý a velmi odolný
nepřítel. Po doporučení z Centra vývojové péče jsme vyhledali
Ranou péči a domluvili si konzultaci, abychom obě strany zjistily,
jestli jsme vhodnými kandidáty. I když já věděla hned, že Raná péče
je přesně to, co potřebujeme. :-)
A od té doby máme, kromě skvělých lékařů z FN Plzeň, i poradkyni z
Rané péče. A tihle všichni dělají vše pro to, aby dcera žila co
nejkvalitnější život a celá rodina jsme dokázala fungovat téměř jako
se zdravým dítětem.
A proto Rané péči a všem "pomocníkům" kolem nás patří velký dík.
Klientská rodina

8

Projekty v roce 2015
Projekt „Přijedeme až k Vám VII“ realizovaný s pomocí
nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu
– sbírka Světluška ve výši 270 000 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 „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“
realizovaný prostřednictvím Nadace Leontinka
Projekt je určen na pokrytí nákladů spojených s provozem
služebních automobilů.

Nadační příspěvky: 2014/2015 – 50 000 Kč, 2015/2016 –
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 2015 bylo tímto automobilem v rámci služby ujeto 17 415 km.

Projekt „Raná péče v Plzeňském a Karlovarském kraji“
realizovaný prostřednictvím nadačního příspěvku Nadace
Leontinka ve výši 100 000 Kč.
Poskytnutý příspěvek byl použit na zajištění provozu služeb rané
péče v roce 2015.

Projekt „Vidím hrou“ realizovaný s pomocí nadačního
příspěvku Nadace Leontinka ve výši 20 000 Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly použity k zakoupení speciálních
zrakově
stimulačních
pomůcek,
které
poradci
využívají
při konzultacích v rodinách.

Projekt „Příjemný prostor pro konzultace ve středisku“
podpořený z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové nadačním příspěvkem ve výši 20 000 Kč.
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Hospodaření společnosti
Náklady 2015
Spotřeba materiálu

částka v Kč
276 933,55

Spotřeba energie

55 920,00

Opravy a údržba

30 547,31

Cestovné

25 045,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

272 261,87
1 795 307,00
590 546,00

Daně a poplatky

4 700,00

Ostatní náklady

30 975,00

Poskytnuté příspěvky
Odpisy
Mzda ředitele

1 000,00
518 221,00
12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

Celkem

3 613 456,73

Výnosy 2015

částka v Kč

Dotace MPSV

2 262 500,00

Dotace Karlovarského kraje

102 000,00

Dotace měst a obcí

162 750,00

Příspěvky od nadací

481 086,36

Příspěvky od FO a PO

20 500,00

Tržby z prodeje služeb

24 359,00

Ostatní výnosy
jiné ostatní výnosy-k odpisům HM
Úroky
Celkem

Výsledek hospodaření

3 220,00
518 221,00
680,28
3 575 316,64

-38 140,09
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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, která je zveřejněná ve sbírce
listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Aktiva 2015
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

částka v Kč
0,00
518 221,00
-518 221,00

Poskytnuté provozní zálohy

60 670,00

Pokladna

14 169,00

Účty v bankách
Náklady příštích období
Celkem

640 414,81
21 540,00
736 793,81

Pasiva 2015

částka v Kč

Vlastní jmění

1 000,00

Výsledky hospodaření

266 418,36

Závazky - zaměstnanci, instituce

267 391,74

Dohadné účty pasivní

55 920,00

Výdaje příštích období

699,00

Výnosy příštích období

145 364,71

Celkem

736 793,81
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 podpořili.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

Kraje
Karlovarský kraj

Magistrát města Plzně
Odbor sociálních služeb
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Úřad městského obvodu Plzeň 2
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4

Města a obce
Město Habartov
Město Horažďovice
Město Horšovský Týn
Město Hrádek
Město Karlovy Vary
Město Klatovy
Město Ostrov
Město Sokolov
Město Sušice
Město Toužim
Město Třemošná
Obec Losiná
Obec Staré Sedliště
Obec Tymákov

12

Nadace
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška
Projekt „Přijedeme až k Vám VII“ - 270 000 Kč.
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“ –
100 000 Kč
Projekt „Vidím hrou“ – 20 000 Kč.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Projekt „Příjemný prostor pro konzultace ve středisku“ –
20 000 Kč.
Nadace ČEZ
Nadační příspěvek na vybavení střediska formou dárkových
certifikátů v celkové hodnotě 20 000 Kč

Firmy a organizace
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Citroën Česká republika s.r.o.
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
PhDr. Jan Holeyšovský
Centrum léčebné rehabilitace s.r.o.
44. Mateřská školka
Tyfloservis, o.p.s.
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
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Zpráva auditora
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Rok 2015
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