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Výroční zpráva Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. za rok 2021
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SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři, přátelé,
naše organizace vznikla v roce 2002 s cílem pomáhat rodinám dětí
se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.
Jsem ráda, že i v nesnadném roce 2021, který byl opět poznamenám
pandemií COVID, jsme tento cíl naplňovali.
Hlavní pozornost jsme logicky věnovali realizaci služby raná péče
a pomáhali jsme rodinám dětí raného věku, tedy od narození do 7 let.
Budu se opakovat, když řeknu, že tyto rodiny jsou na začátku
nelehkého snažení v podpoře vývoje svých dětí a potřebují
se co nejdříve a co nejlépe zorientovat a stabilizovat v situaci, kterou
nečekaly a neplánovaly. Z vlastní zkušenosti vím, že budou muset
každodenně překonávat nemalé překážky a zaslouží si podporu
blízkého okolí i odborníků.
V roce 2021 jsme v rámci služby raná péče podpořili neuvěřitelných
165 klientských rodin se 169 dětmi se zdravotním postižením ve věku
0-7 let.
Také v roce 2021 jsme pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním
postižením uspořádali plavecké, vodácké, rybářské a rukodělné kurzy,
dále oslavu Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic. V důsledku
mimořádných opatření v ČR bohužel nebyly zrealizovány oblíbené
lyžařské
kurzy
a
relaxační
pobyty
v solných
jeskyních
v Pardubicích, Chrudimi či Žamberku. Jsme však rádi, že se po roční
odmlce uskutečnilo tradiční setkání rodin dětí s handicapem
na Dostihovém závodišti Pardubice.
Prostřednictvím volnočasových aktivit jsme se opět snažili rodinám
dětí s handicapem ukázat, že se jejich rodinný život nemusí
za žádných okolností omezovat jen na vzdělávání, terapie, kontroly
u lékařů a pobyty v nemocnicích, lázních a léčebnách. Je skvělé,
že rodiny společně tráví volný čas při zajímavých a zábavných
činnostech. Jsme rádi, když se děti s handicapem, stejně jako jejich
vrstevníci, naučí sportovat, trávit volný čas v přírodě, věnovat se
umění, kultuře nebo jen si tak hrát.
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V roce 2021 se nám podařilo zrealizovat množství tradičních i nových
akcí. Nemohu nevzpomenout například druhý ročník Nadačního dne
pro ranou péči Nadace Lenky a Romana Šmidberských. Běžci
„vyběhali“ významný finanční obnos a navíc rodiny s dětmi
s postižením strávily báječné sportovně-zábavné odpoledne
v krásném prostředí Parku Na Špici. Velkou událostí této akce se stala
přítomnost paralympijského vítěze z Tokia ve hře boccia a jednoho
z prvních klientů služby raná péče Adama Pešky.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. podpořili nově účastníci běhu
Okolo Hlubáku, dále žáci, zaměstnanci a přátelé Střední zdravotnické
školy Pardubice, kteří v rámci celosvětového charitativního projektu
Krabice od bot připravili vánoční dárky pro klienty služby raná péče.
Opakovaně nám pomohli zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol
v rámci Dobrovolnických dnů. Již druhým rokem se, vzhledem
k epidemiologické situaci, uskutečnila mikulášská besídka pro děti
s handicapem nevšední, terénní formou.
Děkuji všem, kteří v roce 2021 naši činnost podpořili a bez jejichž
pomoci bychom se neobešli. Děkuji dárcům za poskytnutí finančních
a věcných darů, dobrovolníkům nejen za jejich pomoc, ale i za zájem
o naši práci, členům správní a dozorčí rady za jejich podporu a přínos
pro rozvoj naší organizace, všem organizacím, které s námi v roce
2021 spolupracovaly, i rodičům dětí s handicapem za péči, lásku
a trpělivost, kterou jim věnují.
Děkuji všem členům pracovního týmu za to, že pomáhají rodinám
s dětmi se závažným zdravotním postižením. Díky jejich obětavé práci
bylo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. nominováno jménem
Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka na ocenění
Nezisková organizace roku Pardubického kraje. Blahopřeji také
Mgr. Martině Petelíkové za nominaci na cenu Duhové křídlo 2021
v kategorii Profesionál. Toto ocenění za činnost v sociálních službách
a ve prospěch osob se zdravotním postižením uděluje Pardubický kraj
a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje
a je zřejmé, že k tomuto ocenění přispěla práce celého týmu.
Na závěr přeji nám všem hodně štěstí, lásky a sil do dalších let.
Byla bych ráda, aby se nám i v budoucnu dařilo naplňovat motto naší
organizace, 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
zákona 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
IČO: 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

Práva a povinnosti zakladatelky za zesnulou Mgr. Lenku Pokornou
převzala na základě Rozhodnutí členů správní rady ze dne 4. 6. 2019
Mgr. Martina Petelíková.
Statutární orgán - ředitelka:
Mgr. Blanka Brandová
Správní rada:
předsedkyně: Ing. Naděžda Málková
členové:
MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
Ing. Michal Pokorný
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
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. Martina Petelíková
Poradkyně rané péče (sociální, pedagogičtí, další odborní pracovníci):
Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Lucie Dvořáková
Bc. Radka Chudomská, DiS.
Mgr. Hana Indrová
Aneta Láníková, DiS. (od 14. 12. 2021 mateřská dovolená)
Bc. Lucie Maredová, DiS.
Bc. Jana Nováková
Mgr. Martina Petelíková
Mgr. Lenka Pilařová
Mgr. Michaela Tesařová (od 1. 11. 2021)
Organizační a administrativní pracovnice:
Denisa Jarošová (do 31. 8. 2021)
Lenka Říhová, DiS. (od 1. 9. 2021)
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Tým rané péče

Externí zaměstnanci
a spolupracovníci
Psychologické konzultace a poradenství:
PhDr. Marie Dusilová, Mgr. et Mgr. Zdeňka Drábková
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. Zuzana Sýkorová
Konzultace a poradenství v oblasti logopedie:
Mgr. Bc. Martina Sádovská, Mgr. Monika Šandová
Konzultace a poradenství pro podporu zrakového vývoje:
Mgr. Hana Klicperová
Supervize:
Mgr. Alena Kunová, PhDr. Marie Dusilová
Administrativní a organizační pracovnice:
Mgr. Bc. Monika van Leeuwen
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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. 2019 do 31. 12. 2021 do Sítě sociálních služeb Pardubického
kraje a současně bylo pověřeno k zajištění sociální služby jako služby
obecného hospodářského zájmu v následujícím rozsahu: sociální
služba raná péče s kapacitou 120 rodin.
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.
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
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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 23. 9. 2020 je Středisko členem spolku neziskových organizací
Koalice nevládek Pardubicka, z. s., který působí v Pardubickém kraji.
Dlouhodobým cílem KONEPu je podporovat vzájemnou spolupráci,
výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Od 25. 9. 2003 je Středisko členem Asociace pracovníků v rané péči,
která od 18. 4. 2018 užívá název:
Asociace rané péče
České republiky, z. s.
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V roce 2021 byla služba raná péče poskytnuta 169 dětem
se zdravotním postižením ze 165 klientských rodin z velkých
i malých obcí Pardubického kraje.
Poměr terénních a ambulantních konzultací služby raná péče byl
v roce 2021: 91 % : 9 %, což potvrzuje význam podpory v rodinách.
počet klientských rodin
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Středisko využívá k zajištění terénní služby raná péče 5 automobilů.
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Z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR, v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID-19, také v roce 2021 Středisko
průběžně reagovalo na mimořádná opatření Vlády ČR, MZ ČR, MPSV
ČR a Pardubického kraje, nicméně služba raná péče byla
poskytována v souladu s definovaným posláním, cíli, zásadami
a principy služby. Na aktuální situaci v ČR reagovali zaměstnanci
Střediska operativně, při poskytování terénní formy služby raná péče
dodržovali mimořádná hygienická opatření. Pracovníci v přímé péči
zajišťovali poskytování služby kontinuálně dostupnými prostředky.
Poskytování služby osobní formou bylo v odůvodněných případech
nahrazováno telefonickými konzultacemi a videokonzultacemi.

Setkání klientských rodin
Setkání klientských rodin v podobě besedy s psycholožkou
se uskutečnilo v roce 2021 on-line formou:
dne 16. 2. 2021 na téma “Nástup do předškolního zařízení trochu
jinak”, dne 24. a 25. 3. 2021 na téma “Nástup do základní školy
trochu jinak” a dne 20. 10. 2021 na téma “Mé dítě má zdravotní
problém – jak o něm komunikovat (nejen) s okolím“.
Dne 22. 5. 2021 a 19. 6. 2021 se podařilo uspořádat také tradiční
a oblíbená setkání klientských rodin na podporu komunikace u dětí
s názvem: „Pojďme si povídat – třeba i rukama“.
Dne 10. 6. 2021 proběhlo on-line setkání klientských rodin
prostřednictvím webináře o dětském zraku: „Vidíš, vidím, vidíme“.
Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II ve Zlínském
kraji proběhl ve dnech 17. – 20. 6. 2021.
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Středisko prezentovalo svou činnost na těchto akcích:
Charitativní soutěž Foxconn X-DAY, Pardubice 27. 2. 2021:
prezentace Střediska a projektu "Vodní sporty pro děti s handicapem".
Burza filantropie Pardubice 2021, Pardubice: 21. 6. 2021. Středisko
získalo prostředky na zakoupení sportovního kočárku - vozíku za kolo
pro děti s handicapem.
Burza filantropie 2021 pro chrudimský okres, Hlinsko: 23. 6. 2021.
Získány finance na projekt „Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem“.
Vedení Střediska rozhodlo, s ohledem na nastalou situaci na Moravě
v červnu 2021, vzdát se příspěvků na tento projekt ve prospěch
podpory potřebných osob v oblastech zasažených tornádem.
Letní den pro zdraví v Hamzově léčebně. Prezentace organizací
z ČR včetně Střediska se uskutečnila 28. 7. 2021 v Luži-Košumberku.
Sportovně-charitativní Nadační den pro ranou péči pro klientské
rodiny Střediska proběhl v Parku Na Špici dne 19. 9. 2021
ve spolupráci s Nadací Lenky a Romana Šmidberských.
Integrační den aneb: Jak se žije s postižením.
poskytovatelů sociálních služeb, Ústí nad Orlicí: 23. 9. 2021.

Setkání

Dobrovolnický den UNIPETROL počtvrté ve Středisku: 23. 9. 2021.
Dobrovolníci pomáhali s výmalbou, úklidem prostor Střediska
a s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny
pro přímou práci v klientských rodinách.
Charitativní běh Okolo Hlubáku na podporu Střediska rané péče
v Pardubicích o.p.s. se uskutečnil z důvodu složité situace v ČR
v náhradním termínu dne 10. 10. 2021.
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V rámci celorepublikové osvětové
kampaně Týden rané péče ve dnech
1. – 7. 11. 2021 prezentovalo Středisko
svoji činnost mimo jiné v prostorách
Univerzity Pardubice. Kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci nebylo možné
uspořádat pro veřejnost plánovaný den
otevřených dveří včetně prezentace
partnerské organizace PROZRAK o.p.s.

Vyhodnocení ekologického projektu „Odevzdej vysloužilé drobné
elektrospotřebiče VIII“ realizovaného ve spolupráci se společností
ASEKOL a.s. proběhlo 25. 11. 2021. Současně byly předány
Středisku nové pomůcky Tobii PCEye a reliéfní tiskárna PIAF, které
byly pořízeny z finanční prostředků Nadace Lenky a Romana
Šmidberských.
V prosinci 2021 bylo Středisko zapojeno do celosvětového
charitativního projektu Krabice od bot. Zaměstnanci, žáci a přátelé
Střední zdravotnické školy v Pardubicích připravili neuvěřitelných
120 vánočních dárků pro znevýhodněné děti.

V průběhu celého roku 2021 prezentovalo Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. svou činnost při aktivitách Komunitního plánování
sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích i v dalších obcích
na území Pardubického kraje, ale také na XV. Pediatrickém kongresu
konaném 23. – 25. 9. 2021 v Hradci Králové a na XXI. Hradeckých
pediatrických dnech 26. – 27. 11. 2021 a také v médiích i publikacích
Střediska.
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2)

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

a)

Realizace projektu: Alternativní volnočasové aktivity

Řešitelka projektu: Mgr. Blanka Brandová
Koordinátorka projektu: Mgr. Martina Petelíková
Prostřednictvím tohoto projektu jsme podpořili také vývoj dětí
se závažným zdravotním postižením a ukázali jsme, jak mohou,
společně s dalšími členy rodiny, aktivně trávit volný čas. Současně
jsme podpořili sociální integraci rodin dětí se zdravotním postižením
v zajímavém prostředí.

Hiporehabilitace
Hiporehabilitace byla realizována opět v organizaci APOLENKA z.s.
v Pardubicích–Spojile. Děti se této oblíbené terapie zúčastňovaly
opakovaně od března do listopadu 2021.
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Plavání v Hastrmánku v Pardubicích
V roce 2021 byla realizováno 5 lekcí plavání pod odborným vedením
lektorky Bc. Radky Chudomské, DiS.

Rybářský kurz – individuální lekce
Na břehu rybníka Mazanec a v jeho okolí (Uhersko) se uskutečnil dne
6. 6. 2021 rybářský kurz. Odborným garantem byl opět reprezentační
trenér handicapovaných rybářů pan Richard Konopásek.
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Oslava Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic
Tradiční akce se konala dne 12. 6. 2021.

Jednodenní vodácký kurz – individuální lekce
Vodácký kurz – individuální lekce se uskutečnil dne 3. 7. 2021
na soutoku Labe a Chrudimky v blízkosti Loděnice Parku Na Špici,
pod vedením Mgr. Dagmar Doležalové.
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Setkání na Závěrečném dostihovém dni
Setkání rodin na Dostihovém závodišti Pardubice se uskutečnilo dne
23. 10. 2021.

Rukodělné kurzy
V roce 2021 se uskutečnily dva rukodělné kurzy pod vedením
Bc. Lenky Machačové, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
v ČR, on-line formou:
„Jarní tvoření trochu jinak“ dne 4. 3. 2021
„Zimní tvoření trochu jinak“ dne 10. 11. 2021.

17

Mikulášská besídka trochu jinak
V plánovaném termínu besídky 27. 11. 2021 Mikulášové společně
s anděly a čertíkem rozvezli 19 mikulášských balíčků přímo
do klientských rodin služby raná péče z Pardubického kraje. Dalších
101 balíčků bylo rozvezeno v následujících dnech 8 terénními
pracovnicemi postupně i do nejvzdálenějších klientských rodin.

b) Realizace projektu: Lyžování pro děti s handicapem
Řešitelka a koordinátorka projektu: Bc. Radka Chudomská, DiS.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR byly v pořadí osmé
jednodenní lyžařské kurzy nejdříve přesunuty z Areálu Černá Voda
v termínu 15.-17. 1. 2021 do Skiareálu Hlinsko v Čechách v termínu
12.-14. 2. 2021. Následně byla akce z důvodu vyhlášení stavu nouze
zrušena s tím, že bude realizována následující rok.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 (v Kč)
NÁKLADY (v Kč)
Kancelářské potřeby
Vybavení do 80 tis. Kč včetně kompenzačních pomůcek
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 a supervize
Odborné poradenství a konzultace
Pronájem bazénu
Vodácké a rybářské kurzy
Pobyty pro rodiny s dětmi
Úklidové práce
Právní a ekonomické služby
Bankovní poplatky
Ostatní služby

8 107 544,64
79 641,00
350 100,49
224 749,85
43 974,00
137 679,44
72 838,18
84 538,00
81 446,82
96 704,00
140 000,00
101 116,00
2 280,00
58 495,93
9 253,00
13 012,44
58 086,40
5 269,60
59 800,00
20 000,00
12 400,00
104 750,00
6 000,00
21 000,00
75 000,00
114 329,27
112 373,00
1 596,00
26 147,40
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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
Haléřové vyrovnání
Pojištění majetku
Odpisy majetku

4 055 383,00
256 900,00
1 360 543,00
17 922,00
0,00
7 406,00
-0,18
72 386,00
224 424,00
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VÝNOSY (v Kč)

8 105 472,00

Dotace a granty

7 123 537,00

Pardubický kraj:
Dotace na podporu kapacit sociálních služeb
zařazených do krajské sítě sociálních služeb
Pardubického kraje
na období 2019 - 2021 z rozpočtu Pardubického kraje:
služba raná péče - dotace na rok 2021
Účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zák. č. 108/2006
Sb., o sociálních službách: služba raná péče
Individuální dotace Pardubického kraje na projekt
„Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem“
Dotace na zakoupení služebních vozů v předchozích
letech (rozpuštění vlastního jmění do výnosů)
Dotace na podporu materiálního zabezpečení sociálních
služeb na projekt: „Nákup techniky k zajištění služby
raná péče nejen v době covidové“
Účelová dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na projekt „Sportovní kočárek vozík za kolo pro děti s handicapem
Dotace na zakoupení vertikalizačního stojanu
(rozpuštění vlastního jmění do výnosů)
Dotace na zakoupení „Multifunkčního zařízení Baffin“
(rozpuštění vlastního jmění do výnosů)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotace na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
v souvislosti s epidemií COVID 19

1 098 000,00

5 327 000,00
10 000,00
59 844,00

27 000,00

5 000,00
17 320,00
16 008,00

257 565,00

Statutární město Pardubice:
Dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní
oblasti na projekty:
Zajištění služby sociální prevence raná péče v
Pardubicích a Pard. kraji 2021
Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny dětí se
zdravotním postižením
Sportovní kočárek – vozík za kolo pro děti
s handicapem
Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem

269 700,00
13 100,00
8 000,00
15 000,00
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Finanční dary celkem

691 666,00

Nefinanční dary celkem

290 269,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-2 072,64

Výnosy příštích období:
Příspěvky na zajištění lyžařských výcviků
a volnočasových sportovních aktivit
pro rodiny s dětmi s handicapem v roce 2022

101 491,00

Za finanční i nefinanční podporu v roce 2021 děkujeme dárcům:
STAPRO s.r.o.
N-GASTRO CZ a.s.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských
Elektrárny Opatovice, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
+ zaměstnanci skupiny UNIPETROL
Iveco Czech Republic, a.s.
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené
mozkovou obrnou
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.
Nadace J&T
STAVIS Pardubice, s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pavliš a Hartmann spol. s r.o.
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Statutární město Pardubice - MO Pardubice II
CICERO Stapro Group s.r.o.
BDT tech s.r.o.
NEDCON Bohemia, s.r.o.
PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní
kancelář
STAFI finalizace staveb s.r.o.

250 000,00
140 000,00
131 600,00
32 000,00
32 559,00
32 359,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
17 097,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
6 800,00
5 000,00
5 000,00

22

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem

1 477

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

360
0
1 257
0
-897

B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

1 117
0
47
1 070
0

Pasiva celkem

1 477

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

714
365

II. Výsledek hospodaření celkem

349

(z toho výsledek hospodaření v roce 2021)

-2

B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky

763
0
0
662

IV. Jiná pasiva

101

Vedení účetnictví: TIGRA s.r.o., IČO: 45271445.
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PODĚKOVÁNÍ
-

-

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, 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: Ing. Naděždě Málkové, MUDr. Vladimíru
Němcovi, Ph.D. a Ing. Michalovi Pokornému, 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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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
Datová schránka: 48m86w6
www.ranapece-pce.cz
IČO: 266 00 285
č. ú.: KB 78-9135990217/0100

