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SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři, přátelé,
naše organizace vznikla v roce 2002 s cílem poskytovat na území
Pardubického kraje službu raná péče a podporovat rodiny dětí, které mají
zdravotní postižení a na rozdíl od svých vrstevníků budou muset v životě
překonávat různé překážky spojené se svým handicapem.
Těší mě, že i v roce 2018 Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
potvrdilo pozici největšího, stabilního a vyhledávaného poskytovatele
služby raná péče na území Pardubického kraje. Zájem o tuto službu je
stále veliký. V roce 2018 jsme podpořili 149 klientských rodin s dětmi
se zdravotním postižením od narození do 7 let.
Mimo jiné se nám podařilo získat finanční prostředky na pořízení dvou
nových služební vozů značky Fabia, které nám pomáhají zajistit
dostupnost služby raná péče ve všech městech a obcích Pardubického
kraje. Musel být naopak vyřazen zastaralý vůz Chevrolet Spark.
V roce 2018 získala naše organizace ocenění NEZISKOVÁ
ORGANIZACE ROKU za podporu rodin s předčasně narozenými dětmi,
které uděluje Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka. Ocenění
potěšilo všechny členy týmu, kteří vykonávají svoji práci profesionálně
a s nevšedním nasazením. Ráda bych jim poděkovala za obětavou
a kvalitní práci, kterou věnují rodinám s dětmi se zdravotním postižením.
Velmi si jejich práce vážím. Vím, že pouze odbornost nestačí, je potřeba
především velkého srdce, aby zvládli tuto náročnou práci.
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Moje nominace a umístění mezi finalistkami Pardubického kraje
v 9. ročníku veřejné soutěže Žena regionu je odrazem kvalitní
a prospěšné činnosti celé naší organizace a důkazem toho, že naše
práce má smysl. Poděkování za podporu patří také mojí rodině.
V roce 2018 byly tradičně realizovány volnočasové aktivity pro rodiny
s dětmi s handicapem, jejichž prostřednictvím jsme se snažili ukázat,
že se rodinný život nemusí za žádných okolností omezit jen na terapie,
kontroly u lékařů a pobyty v nemocnicích, lázních a léčebnách. Je totiž
důležité, aby rodiny společně trávily volný čas při zajímavých
a zábavných činnostech. Děti s handicapem mohou, stejně jako jejich
vrstevníci, plavat, lyžovat, rybařit, užívat si vodáckého sportu nebo třeba
chodit na dostihy. V budoucnu se mohou sportovním aktivitám věnovat
rekreačně, ale i na vrcholové úrovni.
Nejen za práci poradkyně rané péče, ale také za podporu sportovních
aktivit pro děti s handicapem, získala Bc. Radka Chudomská, DiS.
„Čestný diplom Pardubického kraje a Národní rady zdravotně
postižených Pardubického kraje za činnost v sociálních službách
a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii profesionál“.
Za 5 let přivedla k lyžování více než 60 dětí s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením i s autismem. Se stejným zapálením
realizuje pro tyto děti plavecké kurzy a aktivně se zapojuje do realizace
dalších volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi s handicapem.
Rok 2018 byl rokem nejen radostných událostí. Dne 26. září 2018 zemřel
po krátké nemoci ve věku nedožitých 68 let dlouholetý člen Výboru
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, spolupracovník a kamarád Michal
Hašto. Svým příkladem ukazoval, že ani život na vozíku nemá limity
a často nás tak inspiroval k novým aktivitám.
Děkuji všem, kteří v roce 2018 naši činnost podpořili. Děkuji dárcům
za poskytnutí finančních a věcných darů, děkuji všem dobrovolníkům.
Vážím si nejen jejich pomoci, ale také jejich zájmu o naši práci. Děkuji
členům správní a dozorčí rady za jejich podporu a přínos pro rozvoj naší
organizace. Děkuji všem organizacím, které s námi v roce 2018
spolupracovaly. Děkuji rodičům dětí s handicapem za péči, lásku
a trpělivost, kterou věnují svým dětem. Z vlastní zkušenosti vím, že musí
každodenně překonávat nemalé překážky, které jim osud přináší. Přeji
jim hodně štěstí, lásky a sil do dalších let.
Věřím, že i v budoucnu se nám bude dařit naplňovat motto, které jsme
převzali od řeckého filozofa Sofokla:
„Nejkrásnější činností je být užitečný druhým.“
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HISTORIE STŘEDISKA RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, jako občanské sdružení
rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením, vzniklo registrací
u Ministerstva vnitra ČR dne 24. 7. 2002, č.j. VS/1-1/50848/02-R.
Přidělené IČO: 266 00 285.
Na základě rozhodnutí Členské schůze ze dne 19. 6. 2013 Sdružení
pro ranou péči v Pardubicích učinilo rozhodnutí o přeměně právní
formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, které
nahrazuje ZAKLÁDACÍ LISTINU v souladu s ustanovením § 2 odst. 2
zák. č. 68/2013 Sb., o přeměně právní formy občanského sdružení
na obecně prospěšnou společnost. Současně se změnou právní
formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
došlo ke změně názvu na Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. zůstala historie i původní
IČO 266 00 285 a dále pokračuje v aktivitách na podporu rodin
s dětmi se zdravotním postižením.

PŘEDSTAVENÍ STŘEDISKA RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
Datum zápisu: 11. září 2013
Spisová značka: O 386 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice
Identifikační číslo: 266 00 285
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
Zajištění rané péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora vývoje dětí se zdravotním postižením z Pardubického kraje
a podpora jejich rodin.
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Zakladatelky: Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Lenka Pokorná

Statutární orgán - ředitelka:
Mgr. Blanka Brandová
Správní rada:
předsedkyně: Mgr. Lenka Pokorná
členové:
MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
Ing. Naděžda Málková
Dozorčí rada:
předsedkyně: Mgr. Zita Kudrnová
členové:
Ing. Zdeněk Jirsa
Ing. Kateřina Nováková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
STŘEDISKA RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA



předseda



předseda



2 řádní členové



2 řádní členové

ŘEDITEL
(statutární zástupce)

REALIZACE SLUŽBY RANÁ PÉČE
V PARDUBICKÉM KRAJI







Ředitel
Zástupce ředitele
Poradci rané péče (sociální, pedagogičtí,
ostatní odborní pracovníci)
Organizační a administrativní pracovník
Externí zaměstnanci
Spolupracující subjekty

REALIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT





Řešitelé
Koordinátoři
Externí zaměstnanci
Spolupracující subjekty

PARTNERSTVÍ
Spolupráce s organizací:
PROZRAK o.p.s.
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AKTIVITY STŘEDISKA RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
1) REALIZACE SLUŽBY RANÁ PÉČE
2) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
3) PARTNERSTVÍ S PROZRAK O.P.S.
1) REALIZACE SLUŽBY RANÁ PÉČE
Středisko rané péče v Pardubicích (dále jen Středisko) poskytuje
službu raná péče na území Pardubického kraje od 1. 2. 2003.
Zaměstnanci Střediska
Ředitelka:
Mgr. Blanka Brandová
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Pokorná
Mgr. Martina Petelíková
Poradkyně rané péče (sociální, pedagogičtí, další odborní pracovníci):
Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Dagmar Doležalová
Mgr. Lucie Dvořáková
Bc. Radka Chudomská, DiS.
Mgr. Hana Indrová
Bc. Jana Nováková
Mgr. Martina Petelíková
Mgr. Lenka Pilařová
Bc. Adéla Voráčková
Organizační a administrativní pracovnice: Lucie Maredová, DiS.
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Tým rané péče

Externí zaměstnanci a spolupracovníci
Psychologické konzultace a poradenství, supervize:
PhDr. Marie Dusilová
Konzultace a poradenství fyzioterapeutických postupů:
Renata Vodičková, DiS.
Konzultace a poradenství v oblasti fyzioterapie:
Mgr. Olga Šemíková
Konzultace a poradenství v oblasti neurologopedie, příjmu potravy
a orofaciálních stimulací:
Mgr. Anna Kejíková
Konzultace a poradenství v oblasti poruch autistického spektra:
Mgr. Berta Burkoňová
Konzultace a poradenství v oblasti podpory komunikace:
Mgr. Alena Kunová, Mgr. Zuzana Sýkorová
Konzultace a poradenství v oblasti podpory komunikace, supervize:
Mgr. Alena Kunová
Konzultace a poradenství v oblasti logopedie:
Mgr. Bc. Martina Sádovská, Mgr. Monika Šandová
Konzultace a poradenství pro podporu zrakového vývoje:
Mgr. Hana Klicperová
Supervizorka:
Mgr. Helena Kožíšková
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Administrativní a organizační pracovníce:
Ludmila Hošková
Jana Procházková
Mgr. Bc. Monika van Leeuwen
Bc. Adéla Voráčková
Pomocné a údržbářské práce: Michal Kříž
Raná péče jako registrovaná služba
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních
věcí, byla služba raná péče poskytovaná Sdružením pro ranou péči
v Pardubicích - Střediskem rané péče v Pardubicích zaregistrována
pod č.j. Krú 28852/2007. ID v registru poskytovatelů sociálních služeb
MPSV: 1940945.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. bylo zařazeno s účinností
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 do Sítě sociálních služeb Pardubického
kraje a současně bylo pověřeno poskytováním sociálních služeb jako
služeb obecného hospodářského zájmu v rozsahu: druh sociální
služby: raná péče, s kapacitou 120 rodin v roce 2018.
Raná péče je definována v ustanovení § 54 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, jako služba sociální prevence.
„Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou
služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které
je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“
Raná péče aktivizuje a posiluje kompetence rodiny a snižuje její
závislost na sociálních systémech, vytváří pro dítě i rodinu podmínky
sociální integrace.
Posláním služby raná péče ve Středisku rané péče
v Pardubicích o.p.s. je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte
raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem
(komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost,
hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním
postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným
postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností.
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Činnosti služby raná péče:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Nabídka služby raná péče:
1. Poskytování konzultací v rodině
2. Podporování psychomotorického vývoje dítěte
3. Půjčování stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek
a literatury
4. Podporování komunikačních dovedností dítěte
5. Poskytování základního sociálního poradenství, pomoc při jednání
s úřady
6. Pomoc při výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
7. Předávání kontaktů na odborníky z oblasti školství, zdravotnictví
a sociálních služeb
8. Pomoc při výběru předškolního zařízení či školy
9. Zprostředkování kontaktů s rodinami s dětmi se zdravotním
postižením
10. Poskytování psychologických a dalších odborných konzultací
11. Ukázky využití stimulačních a didaktických programů (pro PC,
tablety, iPady)
12. Poskytování informací o nabídce kulturních, vzdělávacích,
rehabilitačních, pobytových a sportovních aktivit pro rodiny s dětmi
13. Psychorehabilitační pobyty
Služba raná péče je poskytována bezplatně.
Od 3. 7. 2006 je Středisko garantovaným pracovištěm
Asociace pracovníků v rané péči, z.s.
Platnost opětovně udělené garance: do 17. 12. 2019.
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V roce 2018 byla služba raná péče poskytnuta 149 klientským
rodinám z celého Pardubického kraje. Z důvodu nižšího
průměrného věku dětí při zahájení spolupráce zůstávaly společně
se svými rodinami klienty delší dobu. Proto nemohla být uvolněna
kapacita pro další zájemce o službu a došlo k mírnému poklesu
celkového počtu klientských rodin. Počet konzultací v terénu byl oproti
předchozím létům navýšen. Poměr terénních a ambulantních
konzultací v roce 2018 byl 86% : 14%, což potvrzuje význam podpory
přímo v rodinách.
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Středisko pořídilo pro zajištění terénní služby raná péče v roce 2018
dva nové služební vozy značky Škoda Fabia. Křest zeleného vozu
Fabia proběhl před oslavou Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic
dne 3. 6. 2018, křest bílého vozu Fabia proběhl dne 9. 9. 2018
před tradiční podzimní plavbou lodí Arnošt z Pardubic.
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Středisko prezentovalo svou činnost v průběhu celého roku 2018:
Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Orlicí: 19. 4. 2018.
Dobrovolnický den UNIPETROL potřetí ve Středisku: 24. 4. 2018.
Dobrovolníci pomáhali s výmalbou, úklidem prostor Střediska
a s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny
pro přímou práci v klientských rodinách.
17. Zámecká slavnost LIONS CLUB Pardubice: 26. 5. 2018.
Letní den v Hamzově léčebně v Košumberku: 24. 7. 2018.
Veletrh sociálních služeb 2018 aneb žijeme v pestrém světě,
v rámci Sportovního parku Pardubice: 15. 8. 2018.
Hravé odpoledne na farmě Apolenka aneb dobrovolníci dětem,
areál farmy Apolenka: 11. 9. 2018.
6. veletrh sociálních služeb v Centru sociální péče v Žamberku:
13. 9. 2018.
Kulatý stůl - Inkluzivní opatření ve vzdělávání v PPP Ústí
nad Orlicí: 18. 9. 2018.
6. ročník slavnostního udílení cen Duhové křídlo
ve Svitavách v multifunkčním centru Fabrika: 26. 9. 2018.

2018

Integrační den aneb: Jak se žije s postižením v Ústí nad Orlicí:
25. 9. 2018.
Tady neziskovky - vítejte! Setkání neziskových
v Multifunkčním centru Hlinsko: 4. 10. 2018.

organizací

Dobrovolnický den Starbucks ve Středisku: 4. 10. 2018.
Dobrovolnice pomáhaly s tvorbou speciálních didaktických pomůcek,
které jsou určeny pro přímou práci v klientských rodinách.
Exkurze studentů oboru Zdravotně - sociální pracovník, Fakulta
zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve Středisku: 14. 11. 2018.
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Kampaň Týden rané péče probíhala ve dnech 5. - 11. 11. 2018.

V rámci této celorepublikové kampaně se 6. 11. 2018 uskutečnil
Den otevřených dveří Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.,
při kterém
proběhla
prezentace
stimulačních,
didaktických,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ukázky možností řešení
bezbariérové kuchyně, byly realizovány individuální konzultace
v oblasti podpory vývoje dětí do 7 let věku a základního sociálního
poradenství. Uskutečnily se individuální konzultace k možnostem
využití metod alternativní komunikace firmy Spektra, v.d.n.
s ukázkami pomůcek ke komunikaci ovládaných dotykem či pohledem
(Tobii PCEye, programy pro PC, tablety a další). Proběhla prezentace
metod užívaných v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé:
rehabilitace hrou s Robotkem Kamilem a Vláčkem Hráčkem
a diagnostika funkčních vad nohou a stoje pomocí tenzometrické
desky. Organizace PROZRAK o.p.s. nabídla orientační vyšetření
zraku pro děti předškolního a mladšího školního věku přístrojem
Plusoptix. Proběhlo slavnostní předání didaktických pomůcek
vytvořených žáky 8. A ze ZŠ Pardubice, Staňkova 128 a vyhodnocení
ekologického projektu realizovaného s firmou ASEKOL a.s. „Odevzdej
vysloužilé drobné elektrospotřebiče V“.
Setkání rodičů s přednáškou MUDr. Zdeňky Šustové, Ph.D.
na téma Péče o zoubky dětí raného věku proběhlo v rámci kampaně
Týden rané péče v prostorách Střediska dne 8. 11. 2018.
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2)

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

a)

Realizace projektu „Alternativní volnočasové aktivity“

Řešitel projektu: Mgr. Blanka Brandová
Koordinátor projektu: Mgr. Martina Petelíková

Hiporehabilitace
Hiporehabilitace byla realizována v organizaci APOLENKA z.s.
v Pardubicích - Spojile. Děti se této terapie zúčastňovaly opakovaně
od března do listopadu 2018.
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Plavání v Hastrmánku v Pardubicích
V roce 2018 bylo realizováno 7 lekcí plavání pod odborným vedením
lektorky Bc. Radky Chudomské, DiS.

Jednodenní vodácký kurz
Vodácký kurz se uskutečnil dne 16. 9. 2018 na soutoku Labe
a Chrudimky pod vedením Mgr. Dagmar Doležalové.
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Rybářský kurz
V prostředí Stojického rybníka byl realizován dne 10. 6. 2018.
Odborným garantem byl reprezentační trenér handicapovaných
rybářů pan Richard Konopásek.

Finanční prostředky na realizaci plavání, vodáckého a rybářského
kurzu byly získány v rámci projektu „ Já chci taky k vodě aneb
vodní sporty pro děti s handicapem“ prostřednictvím Burzy filantropie
2018 - Pardubice.
Rukodělné kurzy
V prostorách Střediska proběhly 2 rukodělné kurzy pod vedením
lektorky Bc. Lenky Machačové.
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Relaxační pobyty v solné jeskyni
V průběhu roku 2018 byly realizovány 4 relaxační pobyty v Solné
jeskyni v Pardubicích, Štefánikova 619 a 4 relaxační pobyty v Solné
jeskyni Fit Centra Chrudim, Čáslavská 372.

Oslava Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic se konala dne 3. 6. 2018.
Společné setkání na lodi Arnošt z Pardubic proběhlo dne 9. 9. 2018.
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Setkání na Závěrečném dostihovém dni
Jubilejní desáté Setkání rodin na Dostihovém závodišti Pardubice
se uskutečnilo dne 27. 10. 2018.

Mikulášská besídka
Setkání rodin při Mikulášské besídce proběhlo v prostorách Střediska
dne 24. 11. 2018 za podpory společnosti Starbucks.
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b) Realizace projektu „Já chci také lyžovat aneb lyžování
dětí s handicapem“
V rámci realizace projektu „Já chci také lyžovat aneb lyžování dětí
s handicapem“ se uskutečnily již popáté jednodenní lyžařské kurzy.
Projekt byl realizován ve dnech 2. 3. - 4. 3. 2018 ve spolupráci
s firmou Skifanatic - Bc. Martin Dostál. Řešitelkou a koordinátorkou
projektu byla Bc. Radka Chudomská, DiS.
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3)

PARTNERSTVÍ S ORGANIZACÍ PROZRAK O.P.S.

Zrakový screening byl od roku 2009 realizován Sdružením pro ranou
péči v Pardubicích, od roku 2011 organizací PROZRAK o.p.s.,
která spolupracuje se Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s.
v rámci partnerství. Od ledna do prosince 2018 opakovaně probíhal
projekt „Mít oči k vidění“. Řešitelkou projektu je PhDr. Dagmar
Fidlerová. Zraková prevence proběhla ve všech pardubických
mateřských školách, v mimopardubických mateřských školách
z Pardubického kraje a ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
Vyšetření zraku v MŠ bylo v roce 2018 určeno nově nastoupeným
dětem a dětem v posledním ročníku MŠ. Pro děti, které se nemohly
ve své MŠ zrakové prevence zúčastnit, byly organizovány, zpravidla
poslední sobotu v měsíci, screeningové dny. Zrakový screening
se stal v Pardubicích všeobecně známý a snadno dostupný i pro děti,
které ještě MŠ nenavštěvují. Výborně funguje spolupráce
s praktickými lékaři pro děti a dorost i s očními lékaři.
V roce 2018 bylo preventivně vyšetřeno 2 281 pardubických
předškolních dětí, z toho 182 bylo odesláno k dalšímu dovyšetření
zraku dětským očním lékařem. Dále bylo vyšetřeno přístrojem
Plusoptix 1 942 mimopardubických předškolních dětí, z toho
156 bylo odesláno k dovyšetření zraku.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
NÁKLADY (v Kč)
Kancelářské potřeby
Vybavení do 40 tis. Kč
Didaktické hračky a pomůcky
Odborná literatura
Ostatní spotřební materiál
Spotřeba energie
Pohonné hmoty
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájem
Poštovné
Telefonní poplatky
Internet a správa sítě
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Školení a kurzy
Propagace a osvěta
Hiporehabilitace
Kurzy rukodělných technik
Psychologické služby, supervize
Fyzioterapeutické služby
Pronájem solné jeskyně
Odborné poradenství a konzultace
Pronájem bazénu
Lyžování
Vodácké a rybářské kurzy
Úklidové práce
Právní a ekonomické služby
Bankovní poplatky
Ostatní služby
Mzdové náklady – HPP
Mzdové náklady – DPP
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Odměny členům správní a dozorčí rady
Ostatní nepřímé daně a poplatky
Pojištění majetku
Odpisy majetku

5 911 089,35
116 443,75
101 700,26
116 933,00
27 838,00
62 390,79
67 347,00
112 066,00
60 219,73
104 872,00
2 000,00
95 753,00
1 697,00
68 265,67
9 253,00
1 500,00
26 040,00
10 726,70
26 950,00
13 000,00
21 580,00
16 000,00
4 990,00
111 450,00
7 000,00
30 440,00
15 000,00
97 229,45
87 490,00
3 048,00
3 636,00
3 000 245,00
264 850,00
1 013 629,00
13 969,00
0,00
4 931,00
57 216,00
133 390,00
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VÝNOSY (v Kč)
Dotace a granty
Pardubický kraj:
Podpora sociální služby rané péče, účelová dotace
Podpora sociální služby rané péče, účelová dotace v rámci
projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji
Podpora projektu „vodní sporty pro děti s handicapem“,
účelová dotace
Dotace a granty celkem
Finanční dary
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
eBRÁNA s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Felcman Zdeněk
Gama Pardubice s.r.o.
H-MED PLDD s.r.o.
Lions Club Pardubice
Mejstříková Alena
NEDCON Bohemia, s.r.o.
PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
Mgr. Martina Petelíková
STAPRO s.r.o.
STAVIS Pardubice s.r.o.
Zaměstnanci Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Příspěvky na podporu projektu „Já chci také lyžovat,
aneb lyžování dětí s handicapem IV“ z roku 2017 v celkové výši
Celkem finanční dary profinancované v roce 2018
Nefinanční dary provozní
FRENCL s.r.o.
Kohlová Věra
Mgr. Petelíková Martina
Nefinanční dary celkem

5 907 121,00

800 000,00
4 790 000,00
5 000,00
5 595 000,00
1 000,00
5 000,00
49 000,00
5 000,00
15 000,00
15 000,00
4 800,00
3 440,00
7 000,00
5 000,00
3 000,00
10 000,00
9 924,00
2 000,00
31 500,00
166 664,00
2 000,00
700,00
4 000,00
6 700,00

Nefinanční dary - dlouhodobý majetek
106 757,00
(na zakoupení služebních vozů Škoda Fabia v předchozích letech)
Ostatní výnosy
Příjem za reklamu – ERA a.s.
Tržby z prodeje zastaralého vozu Chevrolet Spark
Ostatní výnosy celkem

2 000,00
30 000,00
32 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-3 969,35
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Příspěvky na zajištění realizace lyžařských výcviků v roce 2019:
Čáslava Petr
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
STAFI finalizace staveb s.r.o., Pardubice
Švandová Teťjana, Pardubice

89 000,00
60 000,00
20 000,00
3 000,00
6 000,00

Příspěvky a ostatní příjmy na zajištění volnočasových aktivit
v roce 2019:
ASEKOL s.r.o.
Dvořák-střechy s.r.o., Heřmanův Městec
Elektrárny Opatovice, a.s.

95 000,00
5 000,00
10 000,00
80 000,00

Dotace na zakoupení služebního vozu k zajištění terénní služby rané péče
na území Pardubického kraje:
150 000,00
Pardubický kraj – dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního
zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje: 150 000,00
Příspěvky na zakoupení služebních vozidel k zajištění terénní
péče na území Pardubického kraje:
Fórum dárců
Iveco Czech Republic, a.s.
Lions Club Pardubice
STAPRO s.r.o.
Statutární město Pardubice
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Zaměstnanci UNIPETROL výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

služby rané
391 698,00
117 000,00
15 000,00
50 000,00
110 000,00
11 000,00
46 079,00
42 619,00
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Výpis z rozvahy ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem

2 005

A.
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

788
0
1 011
0
223

B.
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

1 217
0
6
1 169
42

Pasiva celkem

2 005

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
(z toho výsledek hospodaření v roce 2018)

1 149
793
356
-4

B.
I.
II.
III.
IV.

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva

856
0
0
672
184

Vedení účetnictví: společnost TIGRA s.r.o., IČO: 45271445.
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DOTACE

-

Na podporu služby raná péče byla poskytnuta účelová dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

-

V roce 2018 byla služba raná péče financována zejména
z projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Cílem
projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů služeb sociální
prevence, na území Pardubického kraje, pro osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich
uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

-

Na podporu projektu „Já chci taky k vodě aneb vodní sporty
pro děti s handicapem“ byla poskytnuta neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

-

Na podporu projektu „Novým vozem za dětmi domů“ byla
poskytnuta investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje.
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AUDIT
Ing. Luděk Pelcl (oprávnění auditora KA ČR č. 1705) provedl audit
účetní závěrky Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. za rok 2018.
Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv společnosti Střediska rané péče v Pardubicích
o.p.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými
účetními předpisy.
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PODĚKOVÁNÍ
-

Pardubickému kraji, Statutárnímu městu Pardubice za dlouholetou
podporu, které si nesmírně vážíme
sponzorům za finanční i nefinanční dary
všem spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům, rodičům
a přátelům dětí se zdravotním postižením za neocenitelnou
podporu

Zvláštní poděkování náleží:
-

-

Ing. Pavlu Šotolovi, radnímu Pardubického kraje zodpovědnému
za sociální péči a neziskový sektor
členům správní rady: Mgr. Lence Pokorné, Ing. Naděždě Málkové
a MUDr. Vladimíru Němcovi, Ph.D., kteří vykonávali funkci
bezplatně
členům dozorčí rady: Mgr. Zitě Kudrnové, Ing. Kateřině Novákové
a Ing. Zdeňkovi Jirsovi, kteří vykonávali funkci bezplatně
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Výroční zpráva Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. za rok 2018
Zpracoval: Kolektiv zaměstnanců
Ilustrace: Mgr. Zuzana Sýkorová
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Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Sídlo: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
Telefon: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613 - 616
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
www.ranapece-pce.cz
IČO: 266 00 285
č. ú.: KB 78-9135990217/0100

32

