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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2013.
Najdete v ní přehled o poskytovaných službách,
aktivitách a financování organizace.
Loňský rok byl náročný především z důvodu
personálních změn a absolvování inspekce
poskytování služeb, provedenou pracovníky
Úřadu práce ČR, krajské pobočky Plzeň.
Inspekce probíhala od března a v říjnu 2013 byla
úspěšně ukončena. Sice to bylo náročné období,
ale
zároveň
nás
povzbudilo
k dalšímu
zdokonalování poskytování našich služeb.
Ke zkvalitňování služeb značně přispívá
spolupráce se Střediskem pro ranou péči
Liberec, o.p.s. a Ranou péčí EDA, o.p.s., ale
i aktivní členství v Asociaci pracovníků v rané
péči. Všichni pracovníci absolvovali vzdělávací
kurzy, odborné stáže, účastnili se kazuistických
seminářů,
probíhaly
pravidelné
týmové
supervize.
Podařilo se nám zajistit dostatek finančních
prostředků
a
poskytovali
jsme
služby
ve standardní kvalitě všem klientům, kteří je
potřebovali.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům
střediska za jejich kvalitní práci a nasazení
při zvládání náročných období, všem externím
pracovníkům,
spolupracujícím
odborníkům,
donátorům a příznivcům za podporu našeho
střediska.
Mgr. Miroslava Bartošová

Tel./Fax: 377 420 035
Mobil: 724 400 812
E-mail: plzen@ranapece.eu
Web: www.ranapece.eu/plzen
Číslo účtu: 240 903 241/0300 ČSOB
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Základní údaje

Poslání a cíle

Název: Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Poskytujeme odborné služby, pomoc a podporu
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či
kombinovaným postižením nebo ohrožením vývoje
v raném věku.
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.

Registrace:
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. je zapsané
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedené
Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 146.
Druh poskytovaných služeb:
Raná péče
Správní rada:
•
Mgr. Petra Mžourková – předseda
•
PaedDr. Alexandra Bečvářová
•
Mgr. Martina Herynková
Dozorčí rada:
•
Mgr. Ivana Palánová
•
PaedDr. Jana Vachulová
•
Mgr. Lucie Magerová do 12. 8. 2013
•
Daniela Pinlová Hlaváčková od 12. 8. 2013
Ředitel:
•
Mgr. Miroslava Bartošová
Zaměstnanci:
•
Mgr. Miroslava Bartošová - vedoucí pracovník
a poradce rané péče
•
Bc. Jitka Kravcová, DiS. - poradce rané péče
a instruktor stimulace zraku
•
Mgr. Martina Vojtěchová - poradce rané péče
do 31. 10. 2013
•
Bc. Michaela Kolínková - poradce rané péče
od 1. 7. 2013
•
Bc. Jana Žůrková - koordinátor do 31. 8. 2013
•
Bc. Kateřina Silovská – koordinátor
od 10. 10. 2013
Kolegyně na rodičovské dovolené
•
Mgr. Zuzana Pecháčková
•
Bc. Zuzana Fleková
Zpracování účetnictví:
•
Ing. Zuzana Havlová – H-Consulting
Další spolupracovníci:
•
Krista Hemzáčková
•
Eva Čermáková
•
PaedDr. Markéta Skalická
•
Mgr. Magdalena Čavojská
•
Ing. Petr Štaif
•
Denisa Hovorková
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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
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zrakovým
postižením od narození do 7 let.

a

kombinovaným

Kapacita:
Celkem 55 rodin
•
35 rodin v Plzeňském kraji
•
20 rodin v Karlovarském kraji

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
je členem Asociace pracovníků v rané
péči a držitelem Garance kvality APRP.
www.aprp.cz
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Poskytované služby
Terénní konzultace
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných
služeb – speciálně vyškolený poradce rané péče
navštěvuje rodiny v intervalu 1x za 1-3 měsíce, vždy
po předchozí domluvě. Poradce se zaměřuje na
zjišťování aktuálních potřeb rodiny. Rodičům je
poskytováno odborné poradenství vzhledem k věku
dítěte dále pak činnosti pro rozvoj dítěte, doporučení
vhodných metod a postupů s využitím vhodných
pomůcek a stimulaci dítěte. Při konzultacích jsou
využívány nejrůznější speciální pomůcky a hračky,
rodičům je vždy vysvětleno, jak s nimi pracovat a co
vše s jejich pomocí lze u dítěte rozvíjet. Tyto pomůcky
si pak rodiče mohou zapůjčit a do další konzultace
s nimi dle předchozí instruktáže „pracovat“.
Poradce
poskytuje
rodině
mezi
jednotlivými
konzultacemi i písemné a telefonické konzultace,
sděluje informace a zasílá dohodnuté materiály.
V případě zájmu rodiny může poradce poskytnout
společnou konzultaci např. v předškolních zařízeních,
u lékařů nebo jiných odborníků.
Cílem služby je, aby péče o rodinu byla komplexní a
rodina mohla žít co nejběžnějším způsobem života.

Konzultace ve středisku
Konzultace probíhají v prostorách střediska
za přítomnosti odborného pracovníka.
Jedná se zejména o:
• vstupní jednání se žadatelem o službu, jehož
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
• konzultace k rozvoji zrakového vnímání dítěte
– v rámci těchto konzultací probíhá přímá
práce s dítětem – stimulace zraku a zrakový
trénink,
rodiče
mohou
konzultovat
s instruktorem stimulace zraku aktuální
úroveň zrakového vnímání jejich dítěte
• posouzení zrakových funkcí - probíhá
v případě žádosti rodičů 1x za 2 roky a při
ukončování služby, posouzení realizuje
instruktor stimulace zraku formou hry
s využitím speciálních standardizovaných
testů.

Setkávání rodin
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. pořádá zpravidla
1x ročně setkání rodin. Na setkání jsou zvané
současné i bývalé klientské rodiny. Součástí setkání je
i doprovodný program.

Časopis Raná péče
Časopis vychází 2x do roka ve spolupráci se
Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. a Ranou
péčí EDA, o.p.s. Obsahem časopisu jsou odborné
články, aktuality ze středisek, zkušenosti klientských
rodin, náměty na pomůcky, knihy a rozhovory
s odborníky. Do časopisu svými články přispívají jak
poradkyně a další spolupracovníci středisek, tak
klientské rodiny. Tématy časopisu 2013 byly Podpora
a rozvoj zraku a Integrace.

.

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

a

Semináře pro rodiče
Semináře pro rodiče se konají zpravidla 2x ročně.
Rodiče si vybírají témata, která by je ve vztahu k péči a
výchově dítěte s postižením zajímala. Středisko
vyhledává odborníky na danou problematiku, kteří
mohou
v rámci
odborných
seminářů
nejlépe
zodpovědět jejich otázky.
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Přehled činností střediska v roce 2013:
kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

celkem

počet klientských rodin

46

15

61

rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

30

11

41

rodiny s dětmi se zrakovým postižením

17

5

22

jednání se zájemcem o službu

17

2

19

zahájení služeb

11

2

13

ukončení služeb

11

5

16

konzultace v rodině

284

199

85

konzultace s dalším odborníkem v rodině

3

0

3

jednání, konzultace s klientem v terénu
konzultace ve středisku

6

1

7

21

2

23

písemné a mailové kontakty

225

85

310

telefonické kontakty

162

26

188

půjčeno hraček, pomůcek, knih

576

220

796

11

2

13

doplňkové služby
jednorázové konzultace

Vzdělávání pracovníků:

Přehled kurzů, které naši pracovníci absolvovali v roce 2013
•

Obtížné situace a témata v pomáhající praxi

•

XI. Sympozium dětské oftalmologie

•

Setkávání instruktorů stimulace zraku

•

kasuistické semináře

•

Jednání se zájemcem o poskytování sociální
služby

•

Kurz poradce rané péče

•

3. konference pracovníků v rané péči v ČR

•

Zákon o sociálních službách a jeho současné
změny

•

Průvodce krizovou intervencí

Výroční zpráva 2013
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Aktivity střediska

Hodnocení služby

12. 2. seminář „Víte co je raná péče?“ v Klatovech ve
spolupráci s Ranou péčí Diakonie Stodůlky a MÚ
Klatovy odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Hodnocení služby, tzn. zpětná vazba od klientských
rodin je zásadní součástí naší služby.
Každoročně realizujeme rozhovory s rodiči, jejichž
cílem je zjistit, jak služba z pohledu rodiny funguje, zda
je tím, co rodina potřebuje a zda jsou rodiny se
službou spokojené. Zjišťujeme, zda jsou naplňovány
potřeby, očekávání a cíle rodiny, 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. Ročně těchto rozhovorů přímo v rodinách
proběhne cca 16, část z nich jsou rozhovory v průběhu
služby a část při jejím ukončení.
Z rozhovorů uskutečněných v roce 2013 vyplývá, že je
pro rodinu nejdůležitější porozumět postižení jejich
dítěte a naučit se s danou situací žít, pochopit ji a
pracovat s ní. K nejčastějším očekáváním patří získání
informací, rad, možnost zapůjčení pomůcek s ukázkou
jak s nimi pracovat, ale i možnost si popovídat a
psychická opora. „Psychologická pomoc, srovnat se
s tím, dá se s tím žít.“ „Informace, jak se k tomu
postavit.“
Rodiče se shodují, že služby plní jejich očekávání a za
nejužitečnější považují profesionální přístup, odborné
rady, půjčování pomůcek a pocit že na to nejsou sami:
„Pocit, že za námi někdo stojí, že na to nejsem
sama.“, a to že poradkyně dojíždí přímo k nim domů.
„Dojede k nám domů, přiveze hračky, řekne na co
se zaměřit, ve které fázi jsme, co už umí, kam dál
jít, poradí mi tady doma.“
Hodně rodičů také oceňuje změny v rodině díky
využívání služeb rané péče. „Účast tatínka na
akcích, viděl, že nějaké možnosti jsou, nějak to
půjde.“ „Změnil se přístup celé rodiny.“ „Jsme
odvážnější, víme jak na to správně jít, nebát se
zeptat.“
Někteří rodiče by uvítali více seminářů s odborníky a
více setkání rodin. „Více besed pro rodiče, info od
odborníků.“
Konzultace v rodinách probíhají nejčastěji v rozmezí
1,5 měsíce a délka konzultací je cca 2 hodiny. Na
poradkyních rodiče nejvíce oceňují umění komunikovat
s dítětem, jejich znalosti, pozitivní přístup a umění
naslouchat. „Už ode dveří působí pozitivně.“ „Můžu
si s ní popovídat.“ „Rozumí si s dětmi, (…) jsme
s poradkyní spokojení.“ A na závěr rodiče dodávají:
„Díky vám víme, že nejsme jediní.“

23. 2. seminář pro rodiče pod názvem „Než si
začneme
povídat
aneb
logopedická
podpora v předřečovém období“ s logopedkou
Magdalenou Čavojsokou.

20. 3. uspořádali Lions Club Plzeň Bohemia
ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni
benefiční koncert Vlídný tmavomodrý svět. Koncert
se konal v prostorách výstavní síně Masné krámy a
večerem provázel Jiří Hlobil. Celý výtěžek byl věnován
středisku na pořízení iPadu, který lze využit při práci
s dětmi s postižením. Během koncertu naše ředitelka
paní Bartošová převzala symbolický šek na částku
9 200 Kč, konečný výtěžek, který naše středisko
obdrželo, byl 10 700 Kč. O celé akci informoval
Plzeňský deník.

10. – 11. 5.
oftalmologie.

účast na XI. Sympoziu dětské

14. 6. prezentace střediska na Dni pro sociální služby
v Chodově.

19. 6. prezentace střediska na Odpoledni pro sociální
služby v Sokolově.

11. – 13. 9. účast na 3. Konferenci pracovníků v rané
péči Olomouc.

21. 11. prezentace střediska na Regionálním semináři,
který pořádali Neonatologické oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň spolu s Lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy v Plzni a Českou lékařskou komorou Plzeňměsto.
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Ohlasy z rodin

__________________________________________

Chtěli bychom poděkovat Rané péči za pomoc a
podporu, které se nám od nich dostalo. Hlavně
v začátcích, kdy to bylo pro nás hodně těžké, když se
nám Barborka narodila. Konzultace, kde jsme probrali
všechno možné (např. sociální oblast, zdravotní
a rehabilitační pomůcky, možné postupy práce
s dítětem, kontakty na odborníky, možnost umístění
v předškolním zařízení, atd.) pro nás byly velkým
přínosem. Hodně důležité také bylo si postěžovat
nebo si popovídat s osobou, která nám dodala chuť,
sílu a odvahu do dalšího života.
Moc se nám také líbily rady při výběru různých
pomůcek, hraček, a jejich úprav. V tom nám také
pomohl časopis Raná péče, kde jsme se dočetli
mnoho užitečného a zajímavého ať už od rodičů,
poradkyň nebo odborníků. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na vypůjčení rozmanitých hraček
pomůcek a literatury.
Také bychom chtěli poděkovat poradkyni Jitce
Kravcové ze střediska pro ranou péči v Plzni, s kterou
jsme spolupracovaly, za její přístup, ochotu,
usměvavost atd. atd. atd.

Již uběhla nějaká doba, kdy jsem psala o naší krásné
spolupráci se Střediskem pro ranou péči Plzeň. Tehdy
jsem se vracela hlavně k začátkům. Dnes už jsme
v druhé polovině času, který můžeme strávit jako jejich
klienti. Vím, že každý začátek má také svůj konec a
chápu smysl a poslání rané péče, přesto si život bez
nich zatím nedovedu představit. Ještě jsem nedošla
k tomu bodu, abych si řekla, že už je vlastně
nepotřebujeme a že to zvládneme bez nich. Stále jsou
nové a nové věci, které řešíme a se kterými nám velmi
pomáhají. Již několikrát se stalo, že jsem jen
potřebovala probrat určitý problém bez toho, že bych
čekala pomoc nebo nějakou radu a pak jsem byla
překvapená, že společně vždycky něco vymyslíme a
dokážeme najít řešení.
Za tu dobu našeho života s ranou péčí jsme ušli
dlouhou cestu a je za námi velký kus práce.
Od miminka, kde jsme řešili hlavně zrak, přes batole,
kdy jsme řešili především pohyb, jsme se dostali
ke klukovi, který je nyní integrován v mateřské školce.
Syn má stále hodně zdravotních problémů, je těžce
pohybově postižený, ale mentálně jdeme dál a daří se
nám to. Právě na té řadě pomůcek, které nám raná
péče vždy zapůjčí, je krásně vidět, jaké pokroky syn
udělal, jak se zvyšuje jejich náročnost. Je to právě
Středisko pro ranou péči, které s námi jako první
začalo řešit komunikaci syna a pokračujeme v tom
nadále. Právě s nimi jsme před časem řešili možnosti
umístění syna do předškolního zařízení, utřídili si
myšlenky, udělali jsme si jasno v tom, co je pro nás
nejvhodnější. Velmi mi vyhovuje jejich nestranný
přístup, nastínění různých variant, kdy není nic
vnucováno jako to nejlepší a jediné správné.
Nabídli nám jednu z návštěv udělat přímo ve školce,
což se ukázalo jako dobrý nápad, a dodnes je tato
konzultace společně s funkčním vyšetřením zraku pro
nás ten nejsilnější zážitek naší spolupráce. Je úžasné
dívat se, jak syn na „naší tetu“ hezky reaguje, jak se jí
snaží ukázat, co se naučil, jaká mezi nimi probíhá
krásná komunikace…
Pevně věřím, že dnes již většina rodičů postižených
dětí má dostatek informací, ať už z jakéhokoliv zdroje,
aby se o rané péči dozvěděli a jediné, co jim mohu
přát, aby si správně vybrali. Aby si zvolili toho, kdo má
obrovské zkušenosti, je za ním vidět jeho dlouholetá
práce a má za sebou skutečné příběhy, třeba jako je
ten náš. Toto já osobně považuji za velmi důležité,
protože jde o naše děti.
Středisku pro ranou péči Plzeň slovy nepopsatelné
poděkování

Barborka Š. s maminkou
___________________________________________

Velké poděkování a srdečný dík bychom chtěli věnovat
středisku pro ranou péči, za obětavou práci v rodinách
s postiženými dětmi. Zvláštní dík posíláme naší
poradkyni, milé a vstřícné slečně Kolínkové za její
citlivý přístup k naší situaci, za pečlivý výběr
stimulačních
pomůcek,
které
našemu
synovi velmi prospívají a za poskytování
potřebných informací.
S přátelským pozdravem Lukešovi
___________________________________________
Vážení,
chtěla bych tímto způsobem poděkovat Středisku pro
ranou péči v Plzni za poskytnuté služby.
Oceňujeme nesmírnou pomoc střediska při vyrovnání
se s danou životní cestou, se kterou jsme neměli
žádnou zkušenost. Jmenovitě bych chtěla poděkovat
paní Jitce Kravcové, která od roku 2009 pravidelně
docházela do naší rodiny. Při konzultacích jsme
pomocí pomůcek, které byly pro nás naprosto
neznámé a nové, stimulovali našeho syna Marka
a snažili se rozvíjet jeho smyslové schopnosti a
možnosti. Po celou dobu spolupráce byla paní
Kravcová velice ochotná, milá a naprosto spolehlivá.
Na každou konzultaci přijela připravená s novými
pomůckami a vybavená i radami v oblasti sociálního a
zdravotního poradenství.

Rodina z Karlových Varů, syn 5 let

Děkuji moc za celou rodinu za možnost spolupracovat
s Vámi.
S pozdravem
Eva Pivničková
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Novinky ve středisku
Konzultace k rozvoji zrakového vnímání
Klientské rodiny Střediska pro ranou péči Plzeň mohou
využít konzultace k rozvoji zrakového vnímání jejich
dítěte v prostorách střediska. V rámci těchto konzultací
probíhá přímá práce s dítětem – stimulace zraku a
zrakový
trénink
a rodiče
mohou
konzultovat
s instruktorem stimulace zraku aktuální úroveň
zrakového vnímání jejich dítěte. Cílem je, aby rodiče
získali nové nápady a náměty na činnosti, jak se svým
dítětem pracovat v domácím prostředí, jak ho
stimulovat v oblasti zrakového vnímání a jaké pomůcky
jsou vhodné právě pro jejich dítě.
Během konzultací využíváme nejrůznější speciální
světelné i nesvětelné pomůcky a pro zjištění aktuální
zrakové ostrosti dítěte i speciální standardizované
testy.
Díky našim dlouholetým sponzorům se nám v roce
2013 podařilo získat několik nových pomůcek a to test
zrakové ostrosti Cardiff, světelný panel Litescout a
iPad.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim milým
sponzorům nejen za jejich dlouhodobou podporu, ale i
za to, že pomáhají dětem se zrakovým a
kombinovaným postižením překonávat jejich hendikep
a zvyšují tak jejich šanci na zařazení do běžného
života. Děkujeme!

Program rozvoje zrakového vnímání je realizován s
pomocí nadačního příspěvku "Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška" a nadace
Leontinka.

Pro děti v preverbálním období jsme mohli dosud
v našem středisku využít pouze test preferenčního
vidění LH Gratings, určený ke zjišťování zrakové
ostrosti, který je standardizovaný pouze do 18 měsíců.
Výsledky u dětí starších byly tedy opravdu velmi
orientační. Test zrakové ostrosti Cardiff umožňuje
zjistit zrakovou ostrost i u dětí starších, a to od 1 roku
až do 3 let. Za získání tohoto testu patří naše velké
díky dámskému Lions clubu Karlovy Vary Spa.
Díky projektu „Díváme se společně II“, který podpořila
nadace Leontinka částkou 50 000 Kč, se podařilo
zakoupit světelný panel Litescout s příslušenstvím.
Tento panel má speciální typ osvětlení, který
neoslňuje, a to i při vysoké intenzitě, a je tedy vhodný
pro děti se všemi typy zrakových vad. Lze ho využívat
jak ke stimulaci zraku (kterou lze provádět i bez aktivní
účasti dítěte a tím působit na rozvoj zrakových drah a
zrakových center v mozku), tak ke zrakovému tréninku,
kde se již dítě aktivně zapojuje. Na světelném panelu
mohou děti rozvíjet lokalizaci předmětu v ploše,
koordinaci
oko-ruka,
tvarovou
představivost,
grafomotoriku, poznávání obrázků a mnohé další. Je
tedy důležitým a díky svému speciálnímu typu
osvětlení i nenahraditelným „pomocníkem“ při rozvoji
zrakového
vnímání
dětí
s těžkým
zrakovým
postižením.
Lions Club Plzeň Bohemia uspořádal v březnu 2013
pro naše středisko benefiční koncert, jehož výtěžek byl
použit na pořízení iPadu. Tento multimediální počítač
má velmi jednoduché ovládání a velký displej s ostrým
a barevným obrazem a proto je velmi dobře využitelný
pro děti se zrakovým i kombinovaným postižením jako
speciální pomůcka nejen pro rozvoj zrakového
vnímání, ale i dalších dovedností.
Pro iPad jsou k dispozici aplikace, které umožňují jak
stimulaci zraku, tak cílený zrakový trénink, mohou tedy
být výborným pomocníkem při rozvoji a tréninku
zrakového vnímání, chápání souvislostí, dějů apod.,
dále je významným pomocníkem při rozvoji
komunikace dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením.

Výroční zpráva 2013

7

Hospodaření společnosti
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

Částka v Kč
272 676,41

Spotřeba energie

42 000,00

Opravy a údržba

50 353,66

Cestovné

22 154,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

219 285,39
1 365 180,00
435 781,00

Daně a poplatky

3 000,00

Pokuty a penále

2 500,00

Ostatní náklady

29 665,28

Poskytnuté příspěvky
Odpisy
Mzda ředitele

2 000,00
0,00
12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

Celkem

VÝNOSY
Dotace MPSV

2 456 595,74

Částka v Kč
1 683 000,00

Dotace krajů

151 000,00

Dotace měst a obcí

176 935,97

Příspěvky od nadací

376 856,69

Příspěvky od FO a PO

119 296,00

Tržby z prodeje služeb

28 824,00

Úroky na účtu

Celkem

Výsledek hospodaření
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Rozvaha – přehled majetku a závazků
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Částka v Kč
9 444,00
1 493 455,45

Poskytnuté provozní zálohy

46 750,00

Ostatní pohledávky

60 000,00

Pokladna

12 447,00

Účty v bankách
Náklady příštích období

Aktiva celkem

PASIVA
Vlastní jmění

384 841,70
20 266,00

2 027 204,15

Částka v Kč
1 502 899,45

Výsledky hospodaření

259 468,44

Závazky – zaměstnanci, instituce

149 062,00

Jiné pohledávky a závazky

60 587,23

Výnosy příštích období

55 187,03

Pasiva celkem

2 027 204,15

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.
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Projekty realizované v roce 2013

Projekt „PŘIJDEME AŽ K VÁM V“
Projekt byl realizován s pomocí nadačního
příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.
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.
Výše příspěvku - 250 000 Kč.

Projekt „SVÍTÁNÍ“
Tento projekt byl realizován prostřednictvím
Nadace Leontinka a společnosti ŠkoFIN.
Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace
Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče
pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Od roku
2009 má naše středisko zapůjčen osobní automobil a
umožňuje tak poradkyním rané péče poskytovat službu
v domácím prostředí. Zapůjčením vozidla je tedy přímo
podporován terénní charakter služby.
V roce 2013 bylo tímto vozem v rámci služby ujeto
13 351km.

Projekt „OPRAVA AUTA“
Tento projekt byl realizován prostřednictvím
Nadace Leontinka.
Díky Nadaci Leontinka se nám podařilo získat finanční
prostředky na opravu zapůjčeného vozidla Škoda
Fabia Combi. Finanční příspěvek od Nadace Leontinka
pokryl celkové náklady na opravu. Díky tomuto
příspěvku bylo zajištěno bezproblémové poskytování
terénních konzultací v rodinách.
Výše příspěvku – 22 119 Kč.

Projekt „DÍVÁME SE SPOLEČNĚ II“
Tento projekt byl realizován prostřednictvím
Nadace Leontinka.
Finanční prostředky byly poskytnuty na pořízení
speciální světelné pomůcky Lite Scout.
Výše příspěvku – 50 000 Kč.

Projekt „AUTO NENÍ CÍL, ALE NEZBYTNÝ
PROSTŘEDEK“
Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace
Leontinka.
Příspěvek je poskytnut na pokrytí nákladů spojených
s provozem služebních automobilů.
Nadační příspěvek byl poskytnut na období 2012/2013
ve výši 50 000 Kč a období 2013/2014 ve výši
50 000 Kč.
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Poděkování
Státní správě
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plzeňský kraj

Nadacím
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška 250 000 Kč

Karlovarský kraj

Nadace Leontinka a společnost ŠkoFIN
zapůjčení automobilu
50 000 Kč
50 000 Kč
22 119 Kč

Magistrátu města Plzně
Odbor sociálních věcí

Firmám a organizacím
Lions club Karlovy Vary Spa
Lions club Plzeň Bohemia
Vodárna Plzeň a.s.

Úřad městského obvodu Plzeň 1

Plzeňská teplárenská, a.s.

Úřad městského obvodu Plzeň 2

La Rambla s.r.o.

Úřad městského obvodu Plzeň 4

ELOR s.r.o.
Starý Pivovar s.r.o.
PilsFree, o.s.
PVatelier.cz

Městům a obcím
Město Habartov

Individuálním dárcům

Město Horažďovice

Paní Helena Przybylová

Město Horšovský Týn

Rodina Hrdých

Město Hrádek u Rokycan

Pan Zdeněk Hukr

Město Sušice

Pan Viktor Ilavskyj

Město Toužim
Obec Ctiboř

Dále děkujeme za spolupráci a podporu

Obec Ejpovice

Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D.

Obec Hrádek u Sušice

MUDr. Eva Dortová

Obec Nová Ves u Dobřan

MUDr. Johana Sigmundová

Obec Staré Sedliště

MUDr. Anna Topinková

Obec Vejprnice

MUDr. Zdeňka Růžičková

Obec Tymákov

Mgr. Dana Šedivá

Obec Volduchy

MUDr. František Matuška
Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
Mgr. Jan Martínek
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Zpráva auditora
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Konzultace v rodině

www.ranapece.eu

Číslo účtu: 240 903 241/0300

