Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2019
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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. Hlavní pozornost
je od prvopočátku věnována podpoře rodin dětí raného věku, tedy
od narození do 7 let. Tyto rodiny jsou na začátku nelehkého snažení
o maximální podporu vývoje svých dětí a potřebují se co nejdříve
a co nejlépe zorientovat a stabilizovat v situaci, kterou nečekaly
a neplánovaly. Nikdo z nich nepředpokládal, že bude vychovávat dítě
se specifickými potřebami, které vyžaduje nevšední pozornost
a na rozdíl od svých vrstevníků bude muset v životě překonávat různé
překážky spojené se svým handicapem.
Těší mě, že i v roce 2019 Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
potvrdilo pozici největšího, stabilního a vyhledávaného poskytovatele
služby raná péče se sídlem na území Pardubického kraje. Zájem
o tuto službu má vzrůstající tendenci. V roce 2019 jsme podpořili
163 klientských rodin se 170 dětmi se zdravotním postižením
od narození do 7 let.
Jsem velmi ráda, že nám přízeň zachovaly stabilní donátoři: MPSV
ČR, Pardubický kraj a statutární město Pardubice, nadace a sponzoři
v čele se společnostmi Stapro s.r.o. a Elektrárny Opatovice, a.s. Velmi
oceňujeme každoroční podporu ze sbírky Splněná přání zaměstnanců
skupiny Unipetrol, podpory projektů v rámci Burzy filantropie
a programu ČSOB pomáhá regionům i nevšední podporu Lions Clubu
Pardubice. Podařilo se navázat spolupráci s dalšími podporujícími
subjekty.
Díky této pomoci, které si nesmírně vážíme, se dařilo také v roce 2019
realizovat službu raná péče na území celého Pardubického kraje
i volnočasové aktivity pro 121 rodin s dětmi s handicapem.
Tradičně se uskutečnily lyžařské, plavecké, vodácké, rybářské
i arteterapeutické
kurzy,
relaxační
pobyty
v solné
jeskyni
v Pardubicích a nově v Chrudimi i Žamberku. Dále jsme realizovali
oblíbená setkání: oslavu Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic, setkání
na Dostihovém závodišti Pardubice, Mikulášskou besídku, nově také
sportovně - charitativní odpoledne s názvem Den pro ranou péči.
Stále se snažíme rodinám dětí s handicapem ukazovat, že se rodinný
život nemusí za žádných okolností omezit jen na vzdělávání, terapie,
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kontroly u lékařů a pobyty v nemocnicích, lázních a léčebnách.
Je 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.
Dále se nám podařilo získat finanční prostředky na pořízení nové
techniky, inovativních technologií a více než tří set didaktických
a kompenzačních pomůcek.
Rok 2019 byl nejen rokem radostných událostí. Dne 24. 1. 2019
zemřela po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 50 let
spoluzakladatelka naší organizace, předsedkyně správní rady,
dlouholetá spolupracovnice, výjimečná osobnost a kamarádka
Mgr. Lenka Pokorná. S láskou na ni vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme na její nevšední nasazení a výjimečnou vlastnost šířit
stále pozitivní náladu.
Děkuji všem, kteří v roce 2019 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 2019
spolupracovaly. Děkuji rodičům dětí s handicapem za péči, lásku
a trpělivost, kterou jim věnují. Z vlastní zkušenosti vím, že musí
každodenně překonávat nemalé překážky, které jim osud přináší. Přeji
jim hodně štěstí, lásky a sil do dalších let.
V roce 2019 Mgr. Hana Indrová oslavila desetileté působení v naší
organizaci a byla nominována v anketě statutárního města Pardubice
Ocenění nejlepších sociálních pracovníků v kategorii Sociální
pracovník. Poděkování si však zaslouží všichni členové pracovního
týmu za obětavost a přístup k profesi. Stále objevují nové možnosti
podpory rodin s dětmi se specifickými potřebami, vyhledávají a tvoří
nové pomůcky a osvojují si nové postupy i metody. Velmi si jejich
činnosti vážím. Vím, že pouze odbornost nestačí…Pro tuto náročnou
práci je třeba také nadhled, empatický přístup a souznění s mottem
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
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

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: Mgr. Lenka Pokorná do 24. 1. 2019,
Ing. Naděžda Málková od 12. 3. 2019
členové:
MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
Ing. Naděžda Málková do 12. 3. 2019
Ing. Michal Pokorný od 27. 2. 2019
Dozorčí rada:
předsedkyně: Mgr. Zita Kudrnová
členové:
Ing. Zdeněk Jirsa
Ing. Kateřina Nováková

7

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 ORGANIZACÍ 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. Martina Petelíková
Poradkyně rané péče (sociální, pedagogičtí, další odborní pracovníci):
Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Dagmar Doležalová (do 30. 4. 2019)
Mgr. Lucie Dvořáková
Bc. Radka Chudomská, DiS.
Mgr. Hana Indrová
Aneta Láníková, DiS. (od 4. 9. 2019)
Bc. Lucie Maredová, DiS. (od 2. 9. 2019)
Bc. Jana Nováková
Mgr. Martina Petelíková
Mgr. Lenka Pilařová
Bc. Adéla Voráčková (do 30. 9. 2019)
Organizační a administrativní pracovnice:
Bc. Lucie Maredová, DiS. (do 31. 8. 2019)
Denisa Jarošová (od 2. 9. 2019)
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Tým rané péče

Externí zaměstnanci a spolupracovníci
Psychologické konzultace a poradenství, supervize:
PhDr. Marie Dusilová, Mgr. et Mgr. Zdeňka Drábková
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. 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. Helena Kožíšková, Mgr. Alena Kunová
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 dostupnosti
a k poskytování dále specifikované 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.
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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., která od 18. 4. 2018 užívá název:
Asociace rané péče České republiky, z. s. Platnost opětovně udělené
garance: do 17. 12. 2019.
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V roce 2019 byla služba raná péče poskytnuta 170 dětem
se zdravotním postižením ze 163 klientských rodin z velkých
i malých obcí Pardubického kraje.
Poměr terénních a ambulantních konzultací služby raná péče byl
v roce 2019: 89% : 11%, což potvrzuje význam podpory přímo
v rodinách.
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Středisko využívalo pro zajištění terénní služby raná péče v roce 2019
pět osobních automobilů.
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Středisko prezentovalo svou činnost v průběhu celého roku 2019:
Vývoj dítěte v raném věku aneb důležité milníky ve vývoji dítěte.
Přednáška v rodinném centru Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk:
21. 2. 2019.
Víte, jak pomoci? My ano! Prezentace organizací poskytujících
sociální služby v Centru Kosatec, Pardubice: 19. 3. 2019.
Modrý průvod s ČSOB Pojišťovnou na podporu osob
s poruchami autistického spektra. Charitativní průvod, Pardubice:
2. 4. 2019.
Sheldonův báječný modroběh na podporu osvěty o autismu
pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Charitativní běh, Seč:
5. 4. 2019.
Supervizní setkání konzultantů programu Portage. Odborné
setkání, Středisko: 9. 4. 2019.
Charitativní divadelní představení ve prospěch Střediska rané
péče v Pardubicích o.p.s. pořádané LIONS CLUB PARDUBICE,
Východočeské divadlo Pardubice: 11. 4. 2019.
Exkurze studentů Vyšší odborné školy Pardubice ve Středisku.
Představení Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. a terénní služby
raná péče: 23. 4. 2019.
Setkání pediatrů. Představení Střediska rané péče v Pardubicích
o.p.s. a terénní služby raná péče, Pardubice: 15. 5. 2019.
Burza filantropie Pardubice 2019. Prezentace projektu:
Vertikalizační stojan - pomocník na podporu vývoje dětí se závažným
tělesným postižením, Pardubice: 5. 6. 2019.
5. Letní den v Hamzově léčebně. Prezentace organizací z ČR, Luže:
23. 7. 2019.
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Veletrh sociálních služeb aneb Žijeme v pestrém světě.
Prezentace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci
Sportovního parku Pardubice: 14. 8. 2019.
Hravé odpoledne na farmě Apolenka. Prezentace organizací
Pardubického kraje v areálu farmy Apolenka, Pardubice: 11. 9. 2019.
Den pro ranou péči. Sportovně - charitativní odpoledne pro klientské
rodiny Střediska ve spolupráci s Nadací Lenky a Romana
Šmidberských za podpory CEE Logistics, Park Na Špici, Pardubice:
21. 9. 2019.

Integrační den osob se zdravotním postižením a široké
veřejnosti. Setkání poskytovatelů sociálních služeb, Ústí nad Orlicí:
26. 9. 2019.
Tady neziskovky - vítejte! Setkání neziskových organizací, Hlinsko:
24. 9. 2019.
Burza filantropie Svitavy 2019. Prezentace projektu: Zážitkový pobyt
pro rodiny s dětmi s handicapem, Polička: 9. 10. 2019.
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Kampaň Týden rané péče probíhala ve dnech 4. - 10. 11. 2019.

V rámci této celorepublikové kampaně se 7. 11. 2019 uskutečnil
Den otevřených dveří Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.,
při kterém
proběhla
prezentace
stimulačních,
didaktických,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, byly realizovány
individuální konzultace v oblasti podpory vývoje dětí do 7 let věku
a základního sociálního poradenství. Proběhla prezentace metody
užívané v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé s praktickou
ukázkou: 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. Představeny byly: sociálně aktivizační služba
organizace Lifetool a služby Dětského centra Veská. Vyhodnocen
byl ekologický projekt realizovaný s firmou ASEKOL a.s.: Odevzdej
vysloužilé drobné elektrospotřebiče VI.

V průběhu celého roku 2019 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 a také v médiích: Duhové noviny,
zpravodaje městských obvodů, Informační portál pro osoby
se specifickými potřebami „helpnet.cz“, Infolist, časopis Můžeš…
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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 vývoj dětí
se 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.

Hiporehabilitace
Hiporehabilitace byla realizována v organizaci APOLENKA z.s.
v Pardubicích - Spojile. Děti se této terapie zúčastňovaly opakovaně
od března do listopadu 2019.
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Plavání v Hastrmánku v Pardubicích
V roce 2019 bylo realizováno 7 lekcí plavání pod odborným vedením
lektorky Bc. Radky Chudomské, DiS.

Relaxační pobyty v solné jeskyni
V průběhu roku 2019 bylo realizováno 5 relaxačních pobytů v Solné
jeskyni v Pardubicích, Štefánikova 619, 3 relaxační pobyty v Solné
jeskyni Fit Centra Chrudim, Čáslavská 372 a 3 relaxační pobyty
v Žamberku v Solné jeskyni KRYSTAL, Masarykovo náměstí 4.
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Rybářský kurz
V prostředí Stojického rybníka a jeho okolí byl realizován
dne 12. 5. 2019 rybářský kurz. Odborným garantem byl reprezentační
trenér handicapovaných rybářů pan Richard Konopásek.

Oslava Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic se konala dne 16. 6. 2019.
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Jednodenní vodácký kurz
Vodácký kurz se uskutečnil dne 21. 9. 2019 na soutoku Labe
a Chrudimky pod vedením Mgr. Dagmar Doležalové.

Setkání na Závěrečném dostihovém dni
Setkání rodin na Dostihovém závodišti Pardubice se uskutečnilo
dne 26. 10. 2019.
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Mikulášská besídka
Setkání rodin při Mikulášské besídce proběhlo v prostorách Střediska
dne 30. 11. 2019 za podpory společnosti Starbucks.

Rukodělné kurzy
V prostorách Střediska proběhly 2 rukodělné kurzy pod vedením
lektorky Bc. Lenky Machačové.
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b) Realizace projektu: Lyžování pro děti s handicapem
V rámci realizace projektu se uskutečnily již pošesté jednodenní
lyžařské kurzy ve skiareálu Ski klubu v Hlinsku v Čechách ve dnech
1. 3. - 3. 3. 2019.
Řešitelka a koordinátorka projektu: Bc. Radka Chudomská, DiS.
V roce 2019 byla pořízena speciální lyžařská pomůcka Biski.

3)

PARTNERSTVÍ S ORGANIZACÍ PROZRAK O.P.S.

Organizace PROZRAK o.p.s. (IČO: 22855076) spolupracuje
se Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. v rámci partnerství.
Zrakový screening, který byl od roku 2009 realizován Sdružením
pro ranou péči v Pardubicích, provádí od roku 2011 organizace
PROZRAK o.p.s., jejíž ředitelkou je PhDr. Dagmar Fidlerová.
Každoročně realizuje projekt „Mít oči k vidění“. V rámci tohoto projektu
proběhla v roce 2019 zraková prevence ve všech pardubických
mateřských školách, v mimopardubických mateřských školách
z Pardubického kraje i pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 (v Kč)
NÁKLADY (v Kč)
Kancelářské potřeby
Vybavení do 40 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
Supervize
Pronájem solné jeskyně
Odborné poradenství a konzultace
Pronájem bazénu
Lyžování
Vodácké a rybářské kurzy
Úklidové práce
Právní a ekonomické služby

6 781 601,22
112 070,00
271 467,68
272 396,80
35 023,00
62 922,78
63 827,52
120 238,00
107 034,80
68 031,00
2 000,00
97 858,00
915,00
67 583,53
9 253,00
22 164,38
63 486,90
11 292,00
50 600,00
17 000,00
14 400,00
20 880,00
7 200,00
105 600,00
7 000,00
34 100,00
18 000,00
93 025,90
101 234,00
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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
Ostatní pokuty a penále
Haléřové vyrovnání
Pojištění majetku
Odpisy majetku

2 286,00
11 593,00
3 224 191,00
281 600,00
1 087 168,00
21 364,00
0,00
6 196,00
1 364,00
-0,07
71 475,00
217 760,00
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VÝNOSY (v Kč)

6 779 831,00

Dotace a granty
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 2019
Účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách: služba raná péče
Dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního
zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického
kraje pro rok 2019: služba raná péče - iPady
Dotace na zakoupení služebních vozů v předchozích
letech (rozpuštění vlastního jmění do výnosů)
Dotace na zakoupení vertikalizačního stojanu
(rozpuštění vlastního jmění do výnosů)
Statutární město Pardubice:
Dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
na realizaci projektu „Alternativní volnočasové aktivity
pro rodiny dětí se zdravotním postižením“
Dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti
na realizaci projektu „Zajištění služby sociální prevence
raná péče ve městě Pardubice a Pardubickém kraji“

Dotace a granty celkem

1 098 000,00

4 590 000,00

42 000,00
59 844,00
1 299,00

27 900,00

60 600,00

5 879 643,00

Finanční dary celkem

697 944,00

Nefinanční dary celkem

174 600,00

Ostatní výnosy celkem

27 644,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-1 770,22
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Výnosy příštích období:
Příspěvky na zajištění realizace lyžařských výcviků
a zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem v roce
2020:

88 999,00

Za finanční i nefinanční podporu v roce 2019 děkujeme dárcům:
STAPRO s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských
UNIPETROL RPA, s.r.o. +
+ zaměstnanci skupiny Unipetrol
Lions Club Pardubice
Pavliš a Hartmann spol. s r.o.
ČSOB Pojišťovna, a.s, člen holdingu ČSOB
H-MED PLDD s.r.o.
Nadace J&T
Statutární město Pardubice - MO Pardubice II
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Iveco Czech Republic, a.s.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
STAVIS Pardubice s.r.o.
CICERO STAPRO Group s.r.o.
PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
ABPLAST s.r.o.
TVAR výrobní družstvo Pardubice
ASEKOL, a.s.
VHOS, a.s.
TRP s.r.o.
FRENCL s.r.o.

200 000,00
45 000,00
83 550,00
38 863,00
37 363,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
18 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
10 640,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 600,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00

a dalším dárcům, za jejichž podporu jsme vděčni.
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ROZVAHA ke dni 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem

1 804

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

737
0
1 177
0
-440

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

1 067
0
43
1 024
0

Pasiva celkem

1 804

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

1 096
742

II. Výsledek hospodaření celkem
(z toho výsledek hospodaření v roce 2019)

354
-2

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

708
0
0
619

IV. Jiná pasiva

89

Vedení účetnictví: společnost TIGRA s.r.o., IČO: 45271445.
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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 2019.
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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými
účetními předpisy.
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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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