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Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

 
IČ: 291 09 663 
tel: + 420 377 420 035 
e-mail: 
plzen@ranapece.eu 
web: 
www.ranapece.eu/plzen 

 

Bankovní spojení: 
ČSOB pobočka Plzeň 
číslo účtu: 
240 903 241/0300 

 

Uplynulý rok se nesl ve znamení oslav 
desetiletého výročí fungování Střediska pro 
ranou péči o. p. s.. Středisko rané péče 
v Plzni vzniklo v roce 2002 jako sedmé 
regionální pracoviště Společnosti pro ranou 
péči a od roku 2011 funguje jako samostatný 
právní subjekt. 
Během těchto deseti let si Středisko 
vybudovalo dobré zázemí a to nejen 
materiální a personální, ale především  
v povědomí odborníků i široké veřejnosti. 
Stalo se tak respektovanou a zavedenou 
službou. 
V naší výroční zprávě najdete přehled naší 
činnosti, hospodaření, aktivity a poděkování 
všem, kteří se na chodu naší organizace 
podíleli. 

Díky patří všem, kteří nás na naší cestě 
s rodiči dětí se zrakovým postižením 
provázejí. 
 
Mgr. Miroslava Bartošová 

ředitelka
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Společnost má tři členy ve správní radě a tři 
členy v dozorčí radě. Za společnost jedná 
ředitel, který je zároveň statutárním orgánem 
a řídí činnost společnosti. 

Ředitelka organizace:  
Mgr. Miroslava Bartošová 

Správní rada: 
Mgr. Petra Cihlová 
PaedDr. Alexandra Bečvářová 
Mgr. Martina Herynková 

Dozorčí rada: 
Mgr. Ivana Palánová 
PaedDr. Jana Vachulová 
Mgr. Lucie Magerová 

Registrace:  
Společnost je zapsaná v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeném Krajským 
soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 146 

Středisko pro ranou péči Plzeň, o. p. s.  
je nestátní nezisková organizace, která od  
roku 2002 poskytuje služby rané péče. 

Zaměstnanci: 

 Mgr. Miroslava Bartošová 
 Mgr. Zuzana Pecháčková 
 Bc. Jitka Kravcová DiS. 
 Mgr. Martina Vojtěchová  
 Mgr. Markéta Stašková 
 Jan Kovařík 

Externisté: 

 Krista Hemzáčková – speciální pedagog 
 Eva Čermáková – fyzioterapeut 
 Ing. Petr Štaif – správce počítačové sítě 
 Kateřina Krýslová – úklidový pracovník 
 Ing. Havlová - H-Consulting – účetní firma 
 PaedDr. Markéta Skalická –konzultant, 

zrakový terapeut 
 
Spolupracující organizace: 
 

 Neonatologické oddělení a Centrum vývojové 
péče FN Plzeň 

 Oční klinika FN Plzeň 
 Centrum zrakových vad Praha – Motol 

Poslání 
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 

 svých právech a nárocích (dávky a 
výhody sociálního zabezpečení, 
získávání rehabilitačních a zdravotních 
pomůcek) 

 dalších službách a zařízeních (respitní 
péče, předškolní zařízení, speciálně 
pedagogická centra atd.) 

 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 
Služby Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
jsou určeny rodinám s dětmi se zrakovým a 
kombinovaným postižením od narození do 
sedmi let věku.  

Působnost 

• Plzeňský kraj 
• Karlovarský kraj 
Kapacita 
Celkem 55 rodin  
• 35 rodin v Plzeňském kraji 
• 20 rodin v Karlovarském kraji 
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• Terénní služby:  

tvoří minimálně 80% všech poskytovaných 
služeb a odehrávají se přímo v rodinách, v 
domácnostech  klientů, kde nevytrhují dítě 
ani rodinu z jejich přirozeného prostředí a 
komunity 

 

 
• Konzultace: 

Důležitá je podpora rodiny v tíživé situaci, 
zahrnují činnosti pro rozvoj dítěte, 
doporučení vhodných metod a postupů s 
využitím vhodných pomůcek, odbornou 
podporu rodičů při výchově a stimulaci 
dítěte ve všech oblastech vývoje. Dále 
zahrnují psychologické a sociální 
poradenství, odborné informace 

• Odborné konzultace 

v případě zájmu realizujeme s klientem 
konzultace např. v předškolních zařízení, u 
lékařů, či jiných odborníků 

• Ambulantní konzultace 

probíhají v prostorách střediska a jedná se 
o komplexní posouzení vývoje dítěte a 
potřeb rodiny, ambulantní konzultace v 
rámci programu stimulace zraku, konzultace 
k pohybovému vývoji dítěte 
 

• Semináře pro rodiče 

nabízíme odborné semináře na vybraná 
témata 

 
 
• Setkávání rodin 

Každoročně pořádáme setkání rodin 
s nabídkou doprovodného programu 
 

 Půjčovna 

půjčování hraček, speciálních pomůcek a 
literatury 

• Časopis Raná péče 

vydáváme půlroční zpravodaj pro rodiče 

• Odborné instruktáže 

pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních 
zařízení, do kterých dochází dítě z klientské 
rodiny 

• Základní sociálně-právní 
poradenství  
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  Plzeňský kraj Karlovarský kraj celkem 

klientských rodin 44 17 61 

rodiny s dětmi s kombinovaným postižením 33 14 47 

rodiny s dětmi se zrakovým postižením 10 6 16 

jednání se zájemcem o službu 13 6 19 

zahájení služeb 11 4 15 

ukončení služeb 9 5 14 

konzultace v rodině 210 80 290 

konzultace s dalším odborníkem v rodině 4 3 7 

jednání, konzultace s klientem  12 2 14 

ambulantní konzultace  26 10 36 

písemné a mailové kontakty 305 132 437 

telefonické kontakty 136 61 197 

půjčeno hraček, pomůcek, knih 578 222 800 

doplňkové služby       

jednorázové ambulantní konzultace 16 3 21 

v roce 2012 jsme spolu se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. a Ranou péčí EDA, o.p.s. 
vydali časopis Raná péče, který je určen klientským rodinám, odborné i laické veřejnosti. Časopis 
vychází 2x ročně a vždy se zaměřuje na zajímavé téma, v letošním roce to byla témata „Sourozenci“ 
a „Komunikace“, jsou zde nejen odborné články, ale také články z klientských rodin, aktuality ze 
středisek, různé rozhovory s odborníky, náměty na pomůcky a knihy, kalendárium. 
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29. 2. Jsme uspořádali Seminář pro rodiče na 
téma „Dítě s postižením v MŠ a ZŠ – možnosti 
asistence, pomoc speciálně pedagogického 
centra, zkušenosti, svépomoc“ Seminářem 
provázela PaedDr. Jana Vachulová spolu s Mgr. 
Soňou Mikešovou a Zdeňkou Strunzovou. 

 

21. 3. Se středisko zúčastnilo Komunitního 
plánování v Klatovech pod názvem „Město 
přátelské seniorům a Město přátelské rodině“ 

27. 3. Setkání rodin s paní MUDr. Miladou 
Emmerovou  středisko propůjčilo své prostory 
k pracovnímu setkání rodičů se senátorkou 
ČSSD.  

4. 4. Jsme spolupořádali Odborný seminář pro 
pediatry „Péče o děti s ohroženým vývojem a 
jejich rodiny“ se uskutečnil se ve společenském 
sále Krajské knihovny v Karlových Varech. O 
systému péče o děti s ohroženým vývojem 
vystoupily Mgr. Mirka Bartošová a Mgr. Martina 
Péčová. V programu za středisko vystoupila Bc. 
Jitka Kravcová DiS. s příspěvkem na téma 
vyšetřování zrakových funkcí u dětí 
v preverbálním období a metody rozvoje 
zrakového vnímání. 

12. – 14. 4. Jsme se zúčastnili Národní 
všeoborové konference NNO s tématem „Vize a 
legislativa – základ pro rozvoj nestátního 
neziskového sektoru se konal v Poslanecké 
sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky. 

24. 4. Jsme se zúčastnili Komunitního  
plánování v Karlových  Varech pod názvem „ 
V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální 
služby“ 

 

 
4. 5. Jsme se zúčastnili Semináře Magistrátu 
města Plzně „Budoucnost financování sociálních 
služeb“ konal se ve Sněmovním sále plzeňské 
radnice 

30. 5. Jsme se zúčastnili Setkání pracovního 
týmu „Zdravotně postižení“ aneb „Služby pro 
osoby se zdravotním postižením“ pořádal 
Magistrát města Plzně 

6. 6. Jsme se zúčastnili Akreditovaného 
semináře Alfa Human Servis s názvem „ 
Možnosti mezioborové spolupráce v péči o rodinu 
s dítětem se zdravotním postižením“ 

5. 9. Jsme uspořádali Zahradní slavnost k 10. 
výročí aneb „Nejste na to sami – 10 let střediska 
rané péče v Plzni“ oslavy probíhaly v přilehlé 

zahradě MŠ. 

13. 9. Jsme se zúčastnili akce Den pro sociální 
služby Chodov koordinátor zde prezentoval 
služby a práci střediska. 

13.10. Jsme se zúčastnili Veletrhu služeb pro 
rodinu, který se konal v nově zrekonstruované 
budově centra Totem. Cílem bylo seznámit 
širokou veřejnost se službami zaměřené na 
rodinu v Plzni. Naše středisko zde prezentovalo 
svoji činnost. 

14. 11. Jsme uspořádali Výroční slavnost 
v Karlových Varech, kde pokračovali oslavy 10ti  
let vzniku střediska, které se konaly v prostorách 
Krajské knihovny v Karlových Varech. 

27. 11. Jsme se zúčastnili Setkání pracovních 
skupin Rokycansko, představili jsme zde naše 
středisko pracovní skupině „Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 
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Středisko rané péče v Plzni vzniklo v roce 2002 
jako sedmé regionální pracoviště Společnosti pro 
ranou péči. Vzniklo z potřeby zajistit kvalitní 
služby rané péče v západních Čechách. Do této 
doby byly služby rané péče této oblasti 
zajišťovány Středisky rané péče Praha a České 
Budějovice. 
Středisko rané péče zahájilo svoji činnost díky 
významné podpoře města Plzně, Nadace Charty 
77 – Konto Bariéry, MPSV a dalších. 
V březnu 2002 jsme získali od Městského úřadu 
Plzeň 3 pro Středisko rané péče prostory 
v Tomanově ulici číslo 5, Plzeň – Jižní Předměstí. 
Tyto prostory nebyly příliš velké, a proto jsme se 
na začátku června roku 2006 přestěhovali do 
prostor větších. Zůstali jsme na stejné adrese, 
tentokrát však v přízemí s bezbariérovým 
přístupem.  
V dubnu 2003 jsme z výtěžku Adventního 
koncertu (300 tis. Kč) pořídili služební automobil 
Škoda Fabia. Vzhledem k terénnímu charakteru 
služeb byla pro nás tato událost velmi významná. 
Jelikož služby našeho střediska vyhledávalo stále 
více zájemců, bylo zapotřebí postupně navyšovat 
počet pracovníků střediska ( z původní jedné 
pracovnice až na nynějších pět pracovníků), 
abychom mohli i nadále zajišťovat kvalitní služby 
pro další klienty. 

V roce 2009 nám společnost ŠkoFIN s.r.o., 
prostřednictvím nadace Leontinka, zapůjčila 
druhý automobil, abychom mohli svými terénními 
službami pokrýt celý Plzeňský a Karlovarský kraj. 
V roce 2010 prošlo Středisko rané péče SPRP 
Plzeň zásadní změnou. Došlo k odchodu 
střediska jako organizační jednotky s právní 
subjektivitou od původního zřizovatele, 
Společnosti pro ranou péči, o.s. 
 Od 1.1.2011 má naše středisko novou právní 
subjektivitu. Veškerá činnost a závazky původní 
organizace přešly na nově vzniklou obecně 

prospěšnou společnost Středisko pro ranou péči 
Plzeň, o.p.s. 

Velké díky patří významnému sponzorovi našeho 
střediska, kterým je téměř od začátku Nadační 
fond Českého rozhlasu. Ze sbírky Světluška 
pravidelnými finančními příspěvky významně 
podporuje realizaci programu Stimulace zraku. 
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. poskytuje 
své služby díky podpoře a finančním prostředkům 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Plzeňského a Karlovarského kraje, Statutárního 
města Plzně, měst a obcí, nadací a nadačních 
fondů, sponzorů. Jak je již uvedeno výše, mezi 
důležité podporovatele patří také nadace 
Leontinka, především díky zprostředkování 
automobilu od společnosti ŠkoFIN. 
Děkujeme neonatologickému oddělení Fakultní 
nemocnice Plzeň za velkou podporu a 
dlouhodobou spolupráci, za to, že „věří v ranou 
péči“. Lékaři a další odborníci plzeňské 
neonatologie předávají informace o našich 
službách rodičům, kterým se narodí dítě 
s postižením, právě v nejtěžší chvíli, a my tak 
můžeme rodině včas pomoci – jak podporou 
v jejich náročné, tíživé situaci, tak i stimulací a 
podporou vývoje dítěte.  
děkujeme lékařům, především oftalmologům, 
neurologům, pediatrům a dalším odborníkům, za 
spolupráci, za to, že informují potencionální 
zájemce o službu a doporučují naši službu těm, 
kteří ji potřebují. 

Děkujeme Plzeňskému a Karlovarskému kraji, 
městům a obcím, ve kterých klienti našeho 
střediska žijí, za spolupráci, podporu a 
financování naší služby. 
Děkujeme nadacím, nadačním fondům a 
sponzorům za finanční podporu některých 
programů a projektů střediska. 
A především chceme poděkovat našim klientským 
rodinám za jejich spolupráci a zpětnou vazbu. 
Rozhovory s rodiči na téma kvality služby a jejich 
spokojenosti jsou pro nás velmi cenné. Chceme 
vědět, zda to, co pro rodiny děláme, děláme 
dobře a má to pro ně smysl, také chceme od 
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rodičů získat podněty a nápady, jak naši službu 
můžeme dál rozvíjet a zkvalitňovat. 
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Na organizaci slavnosti se spolupodíleli 
dobrovolníci z o. s. Totem, kterým patří naše díky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet 
práci se stimulačními pomůckami a seznámit se 
se spoustou dalších pomůcek a her. 
Celá slavnost se nesla v přátelském duchu a pro 
všechny se stala příjemným zážitkem. Děti 
nadšeně odcházely s plnou náručí balónků a 
s úsměvy ve tvářích.  

Slavilo se také v Karlovarském kraji 

Oslavy pokračovaly v podobném duchu také 
v Karlovarském kraji, v zapůjčených prostorách 
Krajské knihovny v Karlových Varech. 

 
 
Všem velice děkujeme za podporu 
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Hodnocení služby s rodiči formou rozhovorů se 
intenzivně věnujeme od roku 2009. Otázky se 
snažíme postupně upřesňovat, aby byly pro 
rodiče i pro nás příjemné a co nejvíce 
vypovídající. Odpovědi se v průběhu let v 
drobnostech liší, což odpovídá i různorodosti 
rodin, podstata ale zůstává stejná. 

Z rozhovorů, které jsme získali v průběhu roku 
2012 vyplývá, že je pro rodinu na začátku služby 
rané péče nejdůležitější pomoc při vývoji dítěte. 
Vítají různé nápady na pomůcky, odborné rady a 
učí se, jak s dítětem pracovat, jak si hrát a při tom 
„trénovat“ zrak a ostatní smysly. Očekávání bývají 
různá: „Chtěla bych, aby to nebral jako 
hendikep, naučil se žít normální život, byl 
samostatný“ „Že to Matýsek jednou někam 
dotáhne“ Někteří rodiče si nejsou na počátku 
jistí, co od služby očekávat. „Nic jsme 
neočekávali, nevěděli jsme co očekávat“ 

 

U všech rodičů, což nás velice těší, z rozhovorů 
vyplývá, že také v letošním roce, splnila služba 
jejich očekávání. Pro většinu  rodičů je důležitý 
pocit, že na situaci nejsou sami „ Mít se na koho 
obrátit - člověk není ztracený se svým 
problémem“, služba zajišťuje dostatečný  přísun 

nápadů, hraček, pomůcek i výchovných metod. 
Umožňujeme kontaktovat se s jinými rodinami 
v podobné situaci. „Začala jsem být ve větším 
klidu“ Nejužitečnější jsou pro rodiče informace, 
rady, nápady, půjčovna hraček a aktivity pro 
rozvoj dítěte „Půjčování pomůcek, nemusím je 
kupovat“ “Učíte malou hrát si, vnímat svět“ 

“Informace, rady – v tomhle je Vaše služba 
nenahraditelná, nikdy se nestalo, že byste mi 
nedokázali poradit.“ Pro rodiče je velmi přínosný 
terénní charakter nabízených služeb. Konzultace 
probíhají přímo v rodinách. „Nemusím nikam 
jezdit, přijedete k nám domů. Že to není 
placená služba“ Někteří rodiče by v nabídce 
služeb uvítali školení rodičů, informovanost o 
výhodách v sociální oblasti. „ Nějaké školení pro 
rodiče (např. iPad), setkání rodičů s učitelkou 
nebo asistentkou.“ Konzultace v rodinách 
probíhají nejčastěji v rozmezí jednoho až dvou 
měsíců, délka konzultace je zhruba hodinu až 
dvě. Na poradkyních nejvíce oceňují jejich přístup 
k dítěti, trpělivost a ochotu, spolehlivost a 
profesionální přístup. Někteří rodiče se na 
poradkyni těší a spolupráci si velmi chválí. „Naše 
poradkyně mi nadmíru vyhovuje. Má 
profesionální přístup, dostane se k dítěti, ať se 
děje co se děje. Je mladá, má trpělivost a 
Eliška ji má ráda.“ Na závěr rodiče uvádějí: 
„Jsem nadmíru spokojena“ Nejdůležitější je to 
v začátku, když je člověk vyřízenej“  
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 17. 7. 2006 toto je den a rok, kdy se mi 
změnil pohled na svět a lidi, které mám kolem 
sebe. Narodil se mi syn Jara, který je zrakově 
postižený. Po této diagnóze jsem neměla chuť 
žít a radost ze syna vystřídal smutek a 
beznaděj. V té době se mi dostal do ruky plakát 
s kontaktem na ranou péči v Plzni. Nevěřila 
jsem, že existuje takto prospěšná organizace 
pro rodiče a děti. Konzultace v domácnosti, 
zapůjčování si pomůcek, řešení sociálního 
zázemí, speciálních zařízení pro dítě a hlavně 
rady jak pracovat a na čem. Dnes mám dvě děti 
s tou samou diagnózou a stále ráda využívám 
vašich služeb. Jsem velice vděčná za sedm let 
spolupráce s Vámi, která mě i mým dětem dává 
mnohem víc než ten leták se skvělým 
doporučením, na který se mi před lety nechtělo 
ani pohlédnout. Díky, že jste a pomáháte. 

paní Bílá, maminka  
 

 Jmenuji se Lenka Šmejkalová a jsem 
maminkou pětiletého syna Honzíka. Honzík se 
narodil ve 24. týdnu těhotenství, což mělo za 
následek, že syn trpí DMO. Nejvíce nás trápí 
pohyb – ale díky intenzivní rehabilitaci se vše po 
malých krůčcích posouvá vpřed. Dále řešíme 
problém s viděním – Honzík šilhá a nedotáčel oči 
do vnějších koutků. Na Středisko pro ranou péči 
nás nasměrovala jedna maminka při pobytu 
v rehabilitačním zařízení Arpida České 
Budějovice. Do té doby jsem nevěděla, že je 
takováto služba poskytována. Ihned po návratu 
z rehabilitace jsem kontaktovala Středisko pro 
ranou péči Plzeň, kde nás k mé velké radosti po 
vstupních procedurách přijali mezi své klienty. 
Největším přínosem jsou pro naši rodinu návštěvy 
poradkyně u nás doma. Honzík se vždy těší na to, 
co si pro něho teta přiveze nového. Návštěvy 
probíhají v klidu a pohodě a Honzík si ani 
neuvědomuje, že si nejen hraje, ale posouvá se i 
cíleně vpřed. Využíváme nejen pomůcky ke 
stimulaci zraku, ale i další –  
k rozvoji motoriky, k poznávání barev, 
k rozšiřování slovní zásoby apod. Moc nám 
pomohly i zdravotnické pomůcky,  

které si můžeme díky rané péči vyzkoušet v praxi. 
Pak máme ulehčen výběr konkrétní pomůcky, 
když ji Honzíkovi pořizujeme. Raná péče nás 
rovněž nasměrovala na odbornou oční lékařku 
pracující speciálně s nedonošenými dětmi – 
Honzík dnes již díky tréninku oči dotáčí do koutků 
a odvrátili jsme tak možnost operace, která mu 
hrozila. Poradkyně přijede vždy v dobré náladě a 
vždy ochotně a trpělivě naslouchá tomu, co se u 
nás událo nového. Pokud řeším aktuálně nějaký 
problém, vždy se mi dostane odezvy – rady, tipy, 
nové informace, které mi pomohou situaci řešit. 
Velkou pomocí pro mě byla i podpora ve snaze 
zajistit Honzíkovi zápis do mateřské školy. 
Rovněž informace o možnosti získat různé 
příspěvky je velmi přínosná. 

Lenka, Honzík a celá rodina Šmejkalova 
 

 „důvěra“ osobní i odborné kvality, citlivý 
přístup, empatie, umění využít zásad krizové 
intervence a umění naslouchat…, profesionalita, 
kreativita a zkušenosti…to jsou slova maminky 
na adresu jedné z poradkyň. Vzájemné 
předávání informací a novinek, příjemná 
atmosféra, možnost si dosavadní snahy shrnout, 
stanovit si priority vzhledem k péči. Alfou a 
omegou je tedy z pohledu rodiny právě „přijetí“ 
Vaší osoby dítětem samotným a přínos 
v rozlišování sociálních vazeb…a vůbec, čas 
věnovaný rodině…usměrnění v mých aktivitách 
s děťátkem, stanovení si jednotlivých úkolů, 
které je možné trénovat…  

maminka z klientské rodiny 

  

10



   
 

Výroční zpráva 2012 

Pro celkový psychomotorický vývoj dítěte je zrak 
zásadním a nenahraditelným zdrojem informací. 
Právě zrak je tou první motivací dítěte k 
poznávání a zkoumání okolního světa, motivací k 
pohybu i navazování kontaktu a vztahů. Dítě s 
těžkým zrakovým postižením je ve všech těchto 
oblastech velmi znevýhodněné a velmi obtížně 
dosahuje toho, co je pro zdravé děti samozřejmé. 
Proces vidění není automatický, je to dlouhý 
proces učení. Pokud dítě nedostává adekvátní 
zrakové podněty, nemá motivaci zrak používat. 
Zde je nejzásadnější stimulovat zrak v co 
nejranějším věku a nabídnout dítěti zrakové 
podněty, které pro něj budou dostatečně zajímavé 
a lákavé, aby chtělo zrak zapojit.  

Děti s vážným zrakovým postižením velmi často 
reagují pouze na světelné pomůcky. Pro udržení 
pozornosti je velmi důležité tyto pomůcky často 
střídat a obměňovat. 

 

A právě pro děti s těžkým zrakovým postižením, 
jsou určeny ambulantní programy stimulace 
zraku, které ve Středisku pro ranou péči Plzeň 
probíhají dva dny v měsíci. Stimulace se 
odehrává ve speciální tzv. černé místnosti, kde 
lze dosáhnout optimálních podmínek pro 
prezentaci světelných pomůcek tzn. jediným 
světelným zdrojem (zrakovým podnětem) je 
nabízená světelná pomůcka, dítě se tak může  
 
 
soustředit pouze na ni a není rušeno jinými 
zrakovými podněty (např. jinými zdroji světla jako 

je okno, nebo zrakově zajímavými podněty z 
okolí).  

 

Rodiče mohou přijít načerpat inspiraci, jaké 
pomůcky mohou využívat, jak správně stimulovat 
zrak svého dítěte, a tím mu umožnit optimální 
podmínky pro jeho celkový psychomotorický 
vývoj. 

 

Dlouholetým sponzorem tohoto ambulantního 
programu je Nadační fond Českého rozhlasu – 
sbírka Světluška, který pravidelně finančně 
zajišťuje jeho provoz.  
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„Přijedeme až k vám IV" 
Projekt byl realizován s pomocí nadačního 
příspěvku "Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška" 
Poskytování terénního programu stimulace zraku 
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.  
Příspěvek byl poskytnut ve výši:  
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 zapůjčením automobilu Škoda Fabia a jeho 
provozem. Poradkyně rané péče Střediska, tak 
mohou poskytovat poradenství nevidomým a 
slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich 
přirozeném prostředí. V roce 2012 bylo v rámci 
služby ujeto 17 741 km a uskutečněno celkem 
290 konzultací v rodinách dětí se zrakovým a 
kombinovaným postižením na celém území 
Plzeňského a Karlovarského kraje.  

 

Projekt "Auto není cíl, ale nezbytný 
prostředek"  
Partnerem projektu byla Nadace Leontinka. 
Nadace Leontinka poskytla příspěvek na pokrytí 
nákladů spojených s provozem automobilů a 
poskytováním terénních služeb Střediska pro 
ranou péči Plzeň, o.p.s. 
Díky projektu byla zajištěna plynulost a 
pravidelnost konzultací, které poskytujeme 
přímo v rodinách.  
Příspěvek byl poskytnut pro období projektu od 
1.9.2011 do 30.6.2012 ve výši:  20 000,- Kč  

Příspěvek byl poskytnut pro období projektu od 
1.9.2012 do 30.6.2013 ve výši: 50 000 Kč 
 

  

 

 

Projekt „Budeme si povídat“  
Tento projekt byl realizován prostřednictvím 
Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové 
Díky Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové 
jsme měli možnost pořídit komunikátory a 
speciální PC program. Tyto speciální pomůcky 
splňují potřeby našich malých klientů a pomáhají 
jim lépe komunikovat s okolím.  
Příspěvek byl poskytnut ve výši: 20 000 Kč 

  

 

 
Terénní raná péče v Karlovarském kraji 
Tento projekt byl realizován prostřednictvím 
Karlovarského kraje 
Cílem projektu bylo zajistit komplexní služby rané 
péče ve standardní kvalitě rodinám s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným postižením na území 
Karlovarského kraje. 
Příspěvek byl poskytnut ve výši: 90 000 Kč 
 

 

 

Raná péče v Plzeňském kraji 
Tento projekt byl realizován prostřednictvím 
Plzeňského kraje 
Cílem projektu bylo zajistit komplexní služby rané 
péče ve standartní kvalitě rodinám s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným postižením na území 
Plzeňského kraje. 
Příspěvek byl poskytnut ve výši: 89 000Kč 
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Výroční zpráva 2012 

  

 
Státní správě: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Plzeňskému kraji 

Karlovarskému kraji 

 

 

       
 

Magistrátu města Plzně                                           

 

       
 Městům a obcím: 

 Úřadu městského obvodu 1  
 Úřadu městského obvodu 2  
 Úřadu městského obvodu 4 
 Městu Černošín 
 Městu Hrádek u Rokycan 
 Městu Horažďovice 
 Městu Karlovy Vary 
 Městu Toužim 
 Obci Dýšina 
 Obci Hrádek u Sušice 
 Obci Nová Ves u Dobřan 
 Obci Staré Sedliště 
 Obci Staré Sedlo 
 Obci Vejprnice  
 
 
 
 
 

Nadacím: 
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu – sbírce 
Světluška  250 000,- Kč 

                                     

     

 
Nadaci Leontinka      Společnosti ŠkoFIN, s.r.o. 
- zapůjčení vozidla 
- 20 000,- Kč 
- 50 000,- Kč 

       

 Výboru dobré vůle  - Nadaci Olgy Havlové   
  - 20 000,-Kč 

                

                                            

Firmám a organizacím:         

 Vodárně Plzeň a.s. 
 Pilsfree, o.s.   

 

 
Individuálním dárcům: 

 Rodině Hrdých 
 Panu Jiřímu Kovandovi 
 Panu Radku Kupeckému 
 Panu Oldřichu Mudrovi 
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Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 
společnosti včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů  dozorčí 
rady. Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb  
v celkové výši: 2 484 376,47 Kč. 
  

  

 152 815, 54 
Opravy a údržba 28 340,00 
Cestovné 19 700,00 
Ostatní služby 267 546,93 
Mzdové náklady 1 485 423,98 
Zákonné sociální pojištění 480 056,02 
Ostatní daně a poplatky 3 260,00 
Jiné ostatní náklady 34 154,00 
Náklady na mzdu ředitele 13 080,00 
Odměny členů správní rady 0 
Odměny členů dozorčí rady 0 

 2 484 376,47 
 

  

Dotace MPSV  1 811 000,00 
Dotace krajů 179 000,00 
Dotace měst a obcí 162 028,00 
Přijaté příspěvky a dary 311 639,31 
Tržby z prodeje služeb 31 683 ,00 
Úroky na účtech 1 433,21 

 2 496 783,52 
 

  

Zisk  12 407,05 
 

DDNM  9 000 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 518 000 
DDHM 982 000  
Odběratelé 0 
Poskytnuté provozní zálohy 47 000 
Pokladna 10 000 
Účty v bankách 397 000 
Náklady příštích období 20 000 
Dodavatelé 9 000 
Závazky k zaměstnancům 116 000 
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného ZP 60 000 
Ostatní přímé daně 15 000 
Dohadné účty pasivní 43 000 
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