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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.
Rok 2020 byl bezesporu poznamenán pandemií COVID, která zasáhla
také do fungování naší organizace. Přesto Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. pokračovalo v dalším rozvoji. Vždy jsme reagovali
na aktuální podobu opatření Vlády ČR, MZ a pokynů MPSV
i Pardubického kraje a přizpůsobovali jsme tomu realizaci jednotlivých
aktivit, zejména realizaci služby raná péče. Středisko opětovně
potvrdilo pozici největšího, stabilního a vyhledávaného poskytovatele
služby raná péče na území Pardubického kraje. V roce 2020 jsme
podpořili 147 klientských rodin se 153 dětmi se zdravotním postižením
od narození do 7 let.
My i naši klienti jsme se naučili více využívat techniku, posunuly
se naše digitální kompetence. Osobní ambulantní i terénní konzultace
byly často nahrazovány konzultacemi telefonickými, mailovými
a videokonzultacemi, také porady i vzdělávání zaměstnanců
probíhaly, až na výjimky, on-line. Termíny některých plánovaných
aktivit musely být měněny či úplně zrušeny.
Zvládli jsme uspořádat lyžařské, plavecké, vodácké, rybářské
i rukodělné kurzy (s letní tématikou ve Středisku a se zimní tématikou
on-line), relaxační pobyty v solné jeskyni v Pardubicích a v Chrudimi
i Žamberku, oslavu Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic.
Bohužel, v důsledku mimořádných opatření v ČR, nebylo zrealizováno
tradiční setkání na Dostihovém závodišti Pardubice.
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Za
pomoci
účastníků
dobrovolnické
platformy
komUNIta
se uskutečnila také Mikulášská besídka nevšední formou. V sobotu
30. 11. 2020 byla předána bezpečnou formou nadílka 19 dětem
z klientských
rodin
služby
raná
péče
z okolí
Pardubic,
101 Mikulášských balíčků předaly poradkyně rané péče dalším
klientským rodinám z celého Pardubického kraje.
Neproběhlo plánované sportovně - charitativní odpoledne s názvem
Den pro ranou péči, které bylo naplánováno za podpory Nadace
Lenky a Romana Šmidberských na 19. 9. 2020. Tato Nadace nicméně
poskytla Středisku finanční prostředky na pořízení multifunkčního
zařízení Baffin a zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem.
Stále se snažíme rodinám dětí s handicapem ukazovat, že se rodinný
život nemusí za žádných okolností omezit jen na vzdělávání, terapie,
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.
Jsme vděčni za stabilní přízeň těchto donátorů: 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, podporu projektů v rámci Burzy filantropie, finanční
pomoc Iveco Czech Republic, a.s., z programu ČSOB pomáhá
regionům i nevšední podporu Nadace Lenky a Romana
Šmidberských.
Podařilo
se
navázat
spolupráci
s dalšími
podporujícímu subjekty. Nadace ČEZ finančně podpořila projekt
Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. na pořízení rehabilitační
tříkolky Safari včetně příslušenství. Jednotlivci, kteří s telefonem
běhali, jezdili na kole nebo se procházeli, svou aktivitou a energií
generovali body pro náš projekt a napomohli tak za neuvěřitelné
dva dny dosáhnout cíle - získat finanční podporu.
V roce 2020 jsme zaznamenali novou formu podpory, které
si nesmírně vážíme. Mnozí z našich příznivců se nás dotazovali,
jak nelehkou situaci v době mimořádných omezení zvládáme a zda
nepotřebujeme pomoci. Zejména na počátku mimořádných omezení
nám zasílali textilní i jednorázové roušky, dezinfekci a občanská
iniciativa Tiskne celé Česko obličejové ochranné štíty.
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V průběhu celého roku 2020 nám byl oporou zejména Krajský úřad
Pardubického kraje a statutární město Pardubice.
Díky pomoci všech, které si nesmírně vážíme, se dařilo také v roce
2020 realizovat službu raná péče na území celého Pardubického kraje
i volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi s handicapem.
Děkuji všem, kteří v roce 2020 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 2020 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.
Děkuji všem členům pracovního týmu za obětavost a přístup k profesi,
ale zejména za to, že i ve složitém roce 2020 jsme zůstali oporou
rodinám, které si ji bezesporu zaslouží, tedy rodinám dětí
se závažným zdravotním postižením. Společně jsme prožili náročné
období a nezbývá než věřit, že bude lépe. V roce 2020 jsem získala
cenu náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého za přínos v sociální oblasti
pro město Pardubice a je zřejmé, že bez práce a podpory kolegyň
bych na ni nedosáhla.
Věřím, že i v budoucnu se nám bude dařit 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
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.

7

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.
Bc. Lucie Maredová, DiS.
Bc. Jana Nováková
Mgr. Martina Petelíková
Mgr. Lenka Pilařová
Organizační a administrativní pracovnice:
Denisa Jarošová
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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 2020 byla služba raná péče poskytnuta 153 dětem
se zdravotním postižením ze 147 klientských rodin z velkých
i malých obcí Pardubického kraje. Z důvodu delší doby spolupráce
s klientskými rodinami dětí se závažným zdravotním postižením
nemohla být uvolněna kapacita pro další zájemce o službu a došlo
k poklesu celkového počtu klientů. K 31. 12. 2020 bylo evidováno
7 čekatelů - zájemců o službu raná péče, kteří byli zařazeni
do klientské databáze v nejbližším možném termínu.
Poměr terénních a ambulantních konzultací služby raná péče
byl v roce 2020: 91% : 9%, což potvrzuje význam podpory v rodinách.
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Středisko využívá k zajištění terénní služby raná péče 5 automobilů.
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Z důvodu mimořádné situace v ČR v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID-19 od 12. 3. 2020 Středisko průběžně reagovalo
na situaci se zaváděním mimořádných opatření Vlády ČR, MZ ČR,
MPSV ČR a Pardubického kraje.
Přes nesnadnou a mnohdy nepřehlednou situaci v omezení
poskytování sociálních služeb (služeb sociální prevence), která
významně ovlivnila způsob poskytování služby v období trvajícím
v souhrnu více než 5 měsíců, byla služba raná péče v SRP v roce
2020 poskytována v souladu s definovaným posláním, cíli,
zásadami a principy služby.
Poskytování služby nebylo v žádném období roku pozastaveno,
standardní způsob poskytování byl nahrazen způsoby jinými:
telefonickými konzultacemi, videokonzultacemi a četnou písemnou
korespondencí, zejména mailovou.
Při poskytování terénní formy služby raná péče pracovníci dodržovali
mimořádná hygienická opatření.
Na aktuální situaci v ČR reagovali zaměstnanci Střediska, operativně
a zodpovědně. Pracovníci v přímé péči zajišťovali poskytování služby
kontinuálně dostupnými prostředky.
Dostupnými prostředky se tedy dařilo podporovat i v nesnadném
roce 2020 klienty Střediska a také zájemce o službu raná péče
i žadatele o základní sociální poradenství.

Dne 26. 7. 2020 se podařilo se uspořádat tradiční a oblíbené setkání
klientských rodin na podporu komunikace u dětí s názvem:
„Pojďme si povídat - třeba i rukama“.
V roce 2020 byla zrealizována také nová aktivita: Zážitkový pobyt
pro rodiny s dětmi s handicapem ve Zlínském kraji. Pobyt
byl plánován v termínu 7. - 10. 5. 2020, z důvodu mimořádné
pandemické situace byl zrealizován v termínu 3. - 6. 9. 2020.
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Středisko prezentovalo svou činnost v průběhu celého roku 2020:
Rodičovské fórum „O inkluzi“, setkání pro rodiče ve Středisku
uspořádala organizace Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. v rámci
projektu Kolaboratorium, 3. 3. 2020.
Prezentace Střediska v souvislosti s předáním vybrané částky
od pana Nguyena na pořízení didaktických pomůcek pro děti
se závažným zdravotním postižením v médiích: TV Nova, Česká
televize, Český rozhlas, Pardubický deník atd., březen 2020.
Charitativní divadelní představení „S tvojí dcerou ne“ ve prospěch
Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. pořádané LIONS CLUB
PARDUBICE, Východočeské divadlo Pardubice: 30. 4. 2020 z důvodu
mimořádné pandemické situace v ČR zrušeno.
Charitativní běh Okolo Hlubáku ve prospěch Střediska
se 17. 5. 2020, ani v náhradním termínu 18. 10. 2020, z důvodu
mimořádné pandemické situace v ČR neuskutečnil.
Setkání zástupců obcí pro sociální věci se zástupci
poskytovatelů služeb působících na Hlinecku, Hlinsko: 18. 6. 2020.
Burza filantropie Pardubice 2020. Prezentace projektu: Zážitkový
pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II, Pardubice: 22. 6. 2020.
Letní den zdraví v Hamzově léčebně. Prezentace organizací
z ČR, Luže: 23. 7. 2020 se z důvodu mimořádné pandemické situace
v ČR neuskutečnil.
Veletrh sociálních služeb k prezentaci poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb, který byl plánován dne 14. 8. 2020 v rámci
Sportovního parku 2020, byl z důvodu mimořádné pandemické situace
v ČR zrušen.
Hravé odpoledne na farmě Apolenka. Prezentace organizací
Pardubického kraje v areálu farmy Apolenka, Pardubice: 8. 9. 2020.
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Sportovně - charitativní Den pro ranou péči v Parku Na Špici,
plánovaný na 19. 9. 2020 pro klientské rodiny Střediska ve spolupráci
s Nadací Lenky a Romana Šmidberských, byl z důvodu mimořádné
pandemické situace přesunut na jaro 2021.
Integrační den aneb: Jak se žije s postižením.
poskytovatelů sociálních služeb, Ústí nad Orlicí: 24. 9. 2020.

Setkání

Kampaň Týden rané péče probíhala ve dnech 2. - 8. 11. 2020
V rámci celorepublikové osvětové kampaně
Týden rané péče uspořádalo Středisko
Den otevřených dveří trochu jinak,
který proběhl kvůli mimořádné pandemické
situaci prostřednictvím 14 předtočených
videoukázek. Tyto videoukázky bylo možné
sledovat na webových stránkách Střediska
v období od 5. 11. 2020 do 31. 12. 2020.
Celkový počet shlédnutí byl 1 129.
Veřejnost získala informace o možnostech
odborných konzultací v oblasti podpory vývoje dětí do 7 let věku
a informace o nabídce stimulačních, didaktických, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek. Prostřednictvím videa byl vyhodnocen
ekologický projekt realizovaný opětovně ve spolupráci s firmou
ASEKOL a.s. „Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče VII“.
Byla prezentována i partnerská organizace PROZRAK o.p.s.

V průběhu celého roku 2020 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 také
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 v organizaci APOLENKA z.s.
v Pardubicích - Spojile. Děti se této oblíbené terapie zúčastňovaly
opakovaně od března do listopadu 2020.
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Plavání v Hastrmánku v Pardubicích
V roce 2020 byla realizována 1 lekce plavání pod odborným vedením
lektorky Bc. Radky Chudomské, DiS. 7 plánovaných lekcí bylo
zrušeno z důvodu mimořádné pandemické situace v ČR.

Relaxační pobyty v solné jeskyni
V průběhu roku 2020 byly realizovány 2 relaxační pobyty v Solné
jeskyni v Pardubicích, Štefánikova 619, 1 relaxační pobyt v Solné
jeskyni Fit Centra Chrudim, Čáslavská 372 a 2 relaxační pobyty
v Žamberku v Solné jeskyni KRYSTAL, Masarykovo náměstí 4.
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Rybářský kurz
V okolí Horušického rybníka se uskutečnil dne 7. 6. 2020 rybářský
kurz v náhradním termínu. Odborným garantem byl reprezentační
trenér handicapovaných rybářů pan Richard Konopásek.

Oslava Dne dětí na lodi Arnošt z Pardubic
Tradiční akce se konala dne 14. 6. 2020.
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Jednodenní vodácký kurz
Vodácký kurz se uskutečnil v náhradním termínu dne 11. 10. 2020
na soutoku Labe a Chrudimky v blízkosti Loděnice Parku Na Špici,
pod vedením Mgr. Dagmar Doležalové.

Setkání na Závěrečném dostihovém dni
Z důvodu mimořádné pandemické situace v ČR se setkání v roce
2020 nekonalo.
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Rukodělné kurzy
V roce 2020 se uskutečnily dva rukodělné kurzy pod vedením
Bc. Lenky Machačové.
Rukodělný kurz Jarní tvoření byl nahrazen pro mimořádnou
pandemickou situaci v ČR kurzem Letní tvoření, který se uskutečnil
dne 2. 7. 2020 ve Středisku.

Rukodělný kurz Zimní tvoření trochu jinak se uskutečnil
prostřednictvím skupinového videohovoru v aplikaci Skype z běžně
dostupného dekoračního materiálu dne 3. 11. 2020.
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Mikulášská besídka trochu jinak
Ve spolupráci s dobrovolníky skupiny UNIPETROL RPA, s.r.o.
připravilo Středisko nevšední Mikulášskou besídku v terénu přímo
u klientských rodin služby raná péče z Pardubického kraje.

b) Realizace projektu: Lyžování pro děti s handicapem
Řešitelka a koordinátorka projektu: Bc. Radka Chudomská, DiS.
V rámci realizace projektu se ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2020 uskutečnily
již posedmé jednodenní lyžařské kurzy, které byly kvůli nepříznivým
sněhovým podmínkám přesunuty ze skiareálu Ski klubu v Hlinsku
v Čechách do Areálu Černá Voda v Orlickém Záhoří.
Po celou lyžařskou sezonu Středisko zapůjčovalo absolventům
lyžařských kurzů speciální lyžařskou pomůcku Biski.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 (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
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
Pronájem solné jeskyně
Odborné poradenství a konzultace
Pronájem bazénu
Lyžování
Vodácké a rybářské kurzy
Pobyty pro rodiny s dětmi
Úklidové práce
Právní a ekonomické služby

6 859 474,91
79 074,20
235 669,30
217 223,94
30 415,00
64 690,20
69 650,49
65 456,00
85 595,13
59 699,00
77 676,00
2 482,00
71 626,62
9 253,00
24 785,72
67 500,00
6 037,90
43 000,00
19 000,00
2 600,00
3 180,00
97 400,00
1 200,00
104 700,00
19 000,00
110 000,00
112 384,80
110 231,00
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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
Haléřové vyrovnání
Pojištění majetku
Odpisy majetku

2 244,00
18 098,10
3 348 267,00
247 150,00
1 120 324,00
22 430,00
0,00
6 196,00
-0,49
72 568,00
232 668,00
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VÝNOSY (v Kč)

6 856 712,00

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 2020
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: „Multifunkční zařízení Baffin“
(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
4 660 000,00
18 000,00
59 844,00
4 002,00

27 900,00
60 600,00

5 928 346,00

Finanční dary celkem

744 982,00

Nefinanční dary celkem

183 384,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-2 762,91
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Výnosy příštích období:
Příspěvky na zajištění aktivit pro rodiny s dětmi se zdrav.
postižením, lyžařských výcviků a zážitkového pobytu
pro rodiny s dětmi s handicapem v roce 2021:

92 999,00

Za finanční i nefinanční podporu v roce 2020 děkujeme dárcům:
STAPRO s.r.o.
Fórum dárců, z.s.
Elektrárny Opatovice, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
+ zaměstnanci skupiny UNIPETROL
Iveco Czech Republic, a.s.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských
Nadace ČEZ
H-MED PLDD s.r.o.
KDU-ČSL
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.
Pavliš a Hartmann spol. s r.o.
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Statutární město Pardubice - MO Pardubice II
STAVIS Pardubice, s.r.o.
CICERO Stapro Group s.r.o.
STAFI finalizace staveb s.r.o.

200 000,00
119 605,00
80 000,00
39 839,00
24 539,00
50 000,00
46 000,00
25 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
12 000,00
10 000,00
10 000,00
14 562,00
5 000,00
3 000,00

a dalším dárcům, za jejichž podporu jsme vděčni.
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ROZVAHA ke dni 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem

1 654

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

584
0
1 257
0
-673

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

1 070
0
42
1 028
0

Pasiva celkem

1 654

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

941
589

II. Výsledek hospodaření celkem

352

(z toho výsledek hospodaření v roce 2020)
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Jiná pasiva

-2
713
0
0
620
93

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
Mgr. Jakubovi Rychteckému, náměstkovi primátora města
Pardubice
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

