Výroční zpráva 2017

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho zapsaného ústavu v roce 2017.
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Vám
všem, kteří jste naši práci podpořili finanční, materiální
či osobní pomocí.
Za Sdružení „DAR“
Monika Janíková, ředitelka
Klára Čápová,
předsedkyně správní rady
březen 2018

Náš tým
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O nás
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ založili rodiče dětí s postižením, odborníci a přátelé koncem
roku 1991 na podporu rodinám s dětmi s postižením.
Od dubna 2016 má Sdružení právní formu zapsaný
ústav.
Účelem Ústavu je:
• poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením a umožnit tak dětem s postižením život
ve vlastní rodině
• poskytovat odlehčovací služby a nabídnout rodičům
potřebný odpočinek
• z vyšovat kvalitu služeb Střediska DAR v Praze 6
pomocí financování materiálního vybavení, dalšího
vzdělávání pracovníků, hipoterapie a dalších aktivit.
• hájit zájmy a práva dětí s postižením a jejich rodin
a podporovat začlenění těchto dětí do běžných mateřských a základních škol v obci
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Účel Ústavu se naplňuje zejména následujícími činnostmi a službami, poskytovanými veřejnosti:
• p oskytování sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Odlehčovací služby č. reg. 2494957
• finanční podpora dalšího vzdělávání pracovníků
Střediska DAR
• pořizování rehabilitačních pomůcek a dalšího vybavení Střediska DAR
• pořádání společných setkání pro rodiny a jejich děti
s postižením a bez postižení

Činnost v roce 2017
Odlehčovací služby
Smyslem odlehčovacích služeb, neboli respitní péče,
je poskytnout rodinám s dětmi s postižením prostor pro
načerpání nových sil a zařízení si osobních věcí. Takovýchto služeb je u nás nedostatek, proto jsme hrdí, že
tyto služby poskytujeme již 19 let. Odlehčovací služby
Individuální
respitní péče

Zahradní slavnost
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poskytujeme individuální, víkendovou a týdenní formou.
Díky finanční podpoře našich dárců jsme individuální terénní respitní péči mohli poskytovat v průběhu
celého roku pro 14 rodin v celkovém rozsahu 1908
hodin. Individuální respitní péče probíhá zpravidla
během nocí, jsme schopni ale také zajistit denní a vícedenní formu.
V uplynulém roce byl také velký zájem o víkendovou respitní péči, během které se snažíme, aby mělo
7 dětí a mladých dospělých rozmanitý program
a skladba aktivit se podobala běžnému víkendu v rodině. Během devíti víkendů jsme tuto službu poskytovali celkem 16 klientům. Víkendová respitní péče
probíhá od pátečního odpoledne do nedělního večera
a poskytujeme ji v prostorách denního stacionáře DC
Paprsek – Středisko DAR.
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Dobrý den,
spolu s manželkou Vám chceme poděkovat za možnost
respitních víkendů a odlehčovací službu o prázdninách
pro našeho syna Daníka. Vzhledem k tomu, že máme
celkem tři děti, je to pro nás a zejména pro manželku
velmi náročné. Nicméně bez Vaší pomoci a respitních
víkendů, kdy jsme měli čas sami pro sebe, bychom si
naši nejmladší dceru asi ani nepořídili 😉
Díky Vaší pomoci si také můžeme jednou za čas trochu odpočinout od v podstatě nepřetržité péče o Daníka
a vzít společně dcery třeba na alespoň týdenní dovolenou, což bychom s Daníkem vzhledem k závažnosti jeho
stavu nemohli (protože už má bolesti i při jen trochu
delším cestování) a museli bychom jezdit zvlášť.
Vážíme si toho, co nejen pro nás děláte a obdivujeme
Vaše nasazení, profesionální a zodpovědný přístup
a nekončící dobrou náladu, se kterou nám vždy ochotně
pomáháte.
S pozdravem
Radek, Lucie, Nikol
a Viktorie Bláhovi

Vybavení Středisk a DAR

Respitní víkend

4

Rehabilitace
Z finančního daru IDC CEMA jsme pořídili vertikalizační stojan Mygo Stander.
Vertikalizační stojan umožňuje dětem, které nejsou
schopné samostatně stát, zažít pocit stoje na vlastních
nohou. Vertikalizace má pozitivní vliv na krevní oběh,
podporuje trávení, zlepšuje kontrolu nad dýcháním
a řečí, napíná svalstvo a působí tak jako prevence kon5
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traktur, působí na růst a snižuje riziko osteoporozy,
podporuje zrání kyčelního kloubu.
Dítě má lepší oční kontakt s okolím, může lépe pozorovat dění kolem sebe a cvičit tak pozornost, stává se
samostatnějším. Stoj na vlastních nohou posiluje nejen
fyzické, ale i psychické zdraví.
Mohli jsme také zakoupit ortézu pro zajištění
funkčního sedu pro jednoho našeho klienta s velmi
těžkým postižením.
Vertikalizační
stojan

Ortéza pro Daníka

Z výtěžku opakované akce Baking for DAR, kterou
pro nás uspořádala společnost IDC CEMA, jsme koupili hmatové pomůcky a hudební nástrojky do relaxačního pokoje.
6
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Hipoterapie
Hipoterapie je jednou z metod fyzioterapie, která využívá přirozený pohyb koně v kroku jako rahabilitační
prvek. Již od roku 1994 k nám pravidelně každý čtvrtek
dopoledne jezdí se svými koňmi pan Miloň Pišl, doprovod a odbornou asistenci zajišťují pracovníci stacionáře a školy. Hipoterapii, na kterou jsme opětovně
získali dotaci Hlavního města Prahy, využívá na doporučení neuroložky celkem 30 dětí a uživatelů z denního
stacionáře a speciálních tříd ZŠ Rooseveltova v celkovém rozsahu 200 hodin za rok.
Svítící pyramida
Na respitce

Hipoterapie
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Akce spojené s naším sdružením

Plány na rok 2018

V půlce května pro nás paní Lucie Kaletová opět uspořádala benefiční akci v pražském klubu Carpe Diem –
bluesový večer Carpefest 2017, kde vystoupili
umělci: Jan Řepka, Martina Trchová & Patrik Henel a skupina Hluboké nedorozumění.
Návštěvníci koncertu si mohli koupit novou knížku
Lucie Kaletové Josefína a bytosti, originální ruční
sklářské výrobky pana Lukáše Hradílka nebo originální obrázky a keramiku paní Adély Obersteinové.
I v tomto roce jsme uspořádali pro děti, sourozence,
rodiče, sponzory a přátele Zahradní slavnost, která
se konala na konci června. Akci svým vystoupením již
tradičně podpořili hudebníci Ivan Hlas a Norbi Kovacs, Ondřej Galuška a krásně zazpívala také Kateřina
Hronková za doprovodu MUDr. Pavla Hronka.
Ozvučení zajistil tradičně pan Jiří Kliment.
V červnu proběhl již tradiční hudební festival Dejvické hudební léto za vydatné podpory Městské části
Praha 6. Vystoupily kapely: Earl Gray, Nouzový východ, OOZ Orchestra, Jan Kalousek a Band, Ivan
Hlas a Norbi Kovács, ParadeMarche a Jindra Vobořil, Milan Peroutka a Perutě, Pavel Sedláček a Cadillac, Yo Yo Band, Panika a Krausberry.
Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář
a výtěžek opět věnovalo Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba našemu sdružení na poskytování odlehčovacích služeb.

V roce 2018 bychom rádi dále pokračovali v poskytování odlehčovacích služeb minimálně v rozsahu, jako
tomu bylo v roce 2017.
Znovu chceme zajistit a financovat canisterapii
ve Středisku DAR a nyní hledáme nejlépe dva pejsky,
kteří budou vhodní pro polohování a kontakt s našimi
klienty.
Budeme podporovat další vzdělávání pracovníků
a podporovat rodiny s dětmi s postižením.

Respitní víkend
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VyÚČ tOVání PrOjek tu r e s P i t n í P é Č e
Víkendová respitní péče 9 víkendů
pro 16 dětí a mladých dospělých
174 660 Kč
hrazena od:
Nadace Agrofert
45 000
ČSOB Asset Management, a.s. investiční spol. 26 320
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba
a MČ Praha 6
39 480
ETAGRA, s.r.o.
25 010
dary z aukce Kanadské obchodní komory v ČR
6 330
příspěvky klientů
32 520

Respitní víkend

Dobrý den,
ráda bych vám poděkovala za poskytnutí respitní péče
pro mou dceru Viktorku, kterou jste nám umožnili
i přesto, že péče o Viktorii je velmi náročná.
Minulý rok jste mi vytrhli trn z paty, když jste se o ni 3
dny a 2 noci starali, zatím co jsme se stěhovali. To vám
nezapomenu. Vůbec si to neumím představit se stěhovat
a současně pečovat o Viktorii. A ještě v tom prachu...
Také jsem dojata, jak moc se mi snažíte pomoci, když
nyní nemám asistenci a potřebuji jít do školy o víkendu.
Moc vám děkuji za vaši dobrotu a laskavost.

Individuální respitní péče 1908 hodin
pro 14 dětí a mladých dospělých
190 800 Kč
hrazena od:
Nadace Agrofert
55 000
ČSOB Asset Management, a.s. investiční spol. 18 500
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba
a MČ Praha 6
31 150
ETAGRA, s.r.o.
19 700
dary z aukce Kanadské obchodní komory v ČR 5 526
drobní dárci
574
příspěvky klientů
60 350
nájem prostor DC Paprsek

21 553 Kč

S pozdravem
Jolana Bohmová
maminka Viktorie Pouzarové
12
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mzdové náklady
67 576 Kč
koordinátorka odlehčovacích
služeb – 0,2 úv – 1.580,– /měs.
sociální pracovník – 0,3 úv – 1.744,–/měs
I – XII /2017 á 5.598,– superhrubá mzda + poj. 400,–
Náklady účetní firmy
Hrazeno z darů drobných dárců
Celkem respitní péče 2017

29 528 Kč

484 117 Kč

Maškary

Příjmy a výda je v roce 2017
VYÚČ TOVÁNÍ PROJEKTU H I P O T E R A P I E
Celkové náklady na hipoterapii v roce 2017:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem:
Z toho hrazeno:
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0 hod.
14 hod.
35 hod.
34 hod.
27 hod.
14 hod.
21 hod.
18 hod.
28 hod.
9 hod.

0 Kč
6 300 Kč
15 750 Kč
15 300 Kč
12 150 Kč
6 300 Kč
9 450 Kč
8 100 Kč
12 600 Kč
4 050 Kč

200 hodin

90 000 Kč

30. 000 Kč – z dotace HMP
38. 700 Kč – příspěvky rodičů
21. 300 Kč – ze sponzorských darů

Výnosy
Přijaté příspěvky od rodičů
Přijaté provozní dotace
Přijaté dary
Ostatní výnosy (výtěžky z akcí)

130 590,00
30 000,00
710 105,00
24 730,00

Výnosy celkem

895 425,00

Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Hipoterapie
Mzdy, odměny, pojištění
ostatní náklady
Odpisy majetku

40 544,00
147 763,00
90 000,00
431 576,00
3 070,00
124 355,00

Náklady celkem

837 308,00

Celkem

58 117,00
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Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12 2017
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017
Dlouhodobý majetek celkem
298
316
Dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
504
646
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
–206
–330
Krátkodobý majetek celkem
454
349
Zásoby celkem
0
0
Pohledávky celkem
165
15
Krátkodobý finanční majetek
celkem
288
323
Jiná aktiva celkem
1
11
Aktiva celkem

752

665

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

590
438
152
162
0
0
16
146

651
593
58
14
0
0
10
4

Pasiva celkem

752

665
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Zápis o provedení kontroly hospodaření
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z.ú.
Revizorka z.ú. provedla kontrolu hospodaření sdružení, kontrolu hospodaření s dotací HMP za rok 2017
a neshledala žádné nesrovnalosti.
V Praze, dne 14. 3. 2018

		

Iveta Ryšavá
revizorka z.ú.
Lužná 744/13, Praha 6
IRysava@cpoj.cz

Na respitce
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Sdružení rodičů a přátel Střediska „D A R“ z.ú.
Praha 6, Alžírská 647
IČO: 44849656
tel.: 737 575 412, 235 362 726
e-mail: osdar@volny.cz
www.darzu.cz
č. účtu: 266 38 061/0100
Správní rada:
Klára Čápová, předsedkyně
Milada Černohorská
Petra Jarmarová
Věra Marassová
Kateřina Procházková
Kateřina Straková
Miroslav Sýkora
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Srdečně děkujeme Sdružení rodičů a přátel střediska
„DAR“ za možnost využívat odlehčovací služby. Dlouho
jsem si neuměla představit, že bychom Martínka svěřili
na delší hlídání někomu jinému než babičkám. Když se
ale nabídla možnost nechat Martínka přes noc (a následně i na víkend) v DARu, neváhali jsme, protože jsme
věděli, že bude ve známém prostředí s lidmi, které zná
a kteří znají jeho.
Díky odlehčovacím službám jsme měli prostor věnovat se naplno Martínkově sestře, dojít si na večeři,
do kina, odpočinout si. A přitom jsme měli jistotu, že
je o Martínka dobře postaráno. To ostatně potvrzoval
i Martínek tím, že jsme si ho po každém odlehčovacím
víkendu přebírali spokojeného a vysmátého.
Děkujeme.
Rodiče Martínka

Ředitelka:
Monika Janíková
Revizorka:
Iveta Ryšavá
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DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2017 PODPOŘILI:

Výroční zprávu nám vytisknul:
• Ing. Arch Ivo Fibiger, Bestia print, Praha 6

• Paní Lenka Bláhová, Praha 2
• Pan Vítězslav Ciml, OK Systém, Nymburk
• Pan JUDr. Pavel Čížek, Praha 6
• Paní MUDr. Zuzana Čapková, Praha 8
• ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost,
Praha 5
• dárci – návštěvníci koncertu Carpefest
• dárci – návštěvníci koncertu Dejvické hudební léto
• ETAGRA s.r.o. – pan Ing. David Malúš, Praha 1
• Pan JUDr. Vladimír Galuška, Praha 6
• Paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 6
• Paní Jitka Hadáčková, Milevsko
• Hlavní město Praha, granty zdravotní
• IDC CEMA, Praha 1
• Paní Lucie Kaletová, Praha
• Kanadská obchodní komora v ČR, Praha 1
• Pan Aleš Kézr, Praha 6
• Městská část Praha 6
• Nadace Agrofert
• Paní Ivana Němcová, Praha
• policisté MOP Ruzyně, Praha 6
• Pan Mgr. Jaroslav Rážek, Budyně nad Ohří
• Pan Ing. Tomáš Rozsíval, Praha
• Sdružení Dejvických hudebníků „KOTLABA“, Praha 6
• Paní Jarmila Třísková, Praha 6

Grafickou úpravu výroční zprávy nám zhotovil:
• Pan Oleg Man
Pomoc s grafickou úpravou a tiskem pozvánek
a propagačních materiálů nám věnuje:
• Paní Olga Janderová, Praha 6
• Repro-Fetterle s.r.o., pan Jaromír Fetterle, Praha 6
Zahradní slavnost podpořili:
• Ivan Hlas & Norbi Kovacs
• Kateřina Hronková & Pavel Hronek
• Ondřej Galuška
• Pan Jiří Kliment – zvukař
• Paní Hana Rašínová – Ovocná Cukrárna, Terronská,
Praha 6
• rodiče a přátelé svými domácími výrobky
• Paní Jitka Kočárková a pan Michail Kohlíček svými
lahůdkami
• Hudera & syn s.r.o., Praha 6

Webové stránky o.s. nám upravuje a aktualizuje:
• Paní Daniela Haštabová, Praha 6
• Paní Petra Jarmarová, Praha 6
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The Association of Parents and Friends of the “DAR”
Centre was founded by parents and professionals in
1991. At the beginning our main effort was aimed
towards, and on behalf of existence and support of the
day-care rehabilitation centre in Prague 6, mainly to
improve the quality of care, the instalation of hydro
therapy equipment, purchasing of rehabilitation aids
and tools.
At the present time the Centre “DAR” is firmly
embodied in the network of comunity services, its
founder being the City of Prague, its managment Social
Care Service department – DC Paprsek.

Respitní víkend

Narozeninová respitka
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We organize meetings and events for the parents
and children. At the same time we try to improve the
level of the services provided by the Centre DAR –
by supporting further staff education, by financing
hipotherapy and canistherapy once per week for
children from the day-care, as well as for the children
from special classes, who share its facility, and who are
pupils of the Rooseveltova school in Prague 6.
Since February 1998 we provide respite care once
every month over the weekend for 7 most needy
children with severe disabilities. These are children for
whom it is almost impossible – due to their special care
needs – to find paid baby-sitting services, provided by
commercial agencies.
In an emergency such as a sudden crisis in a child
client´s family we are able to provide immediate
individual respite care.
The goal of the respite care project is to help and
support the families in their demanding everyday
23
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task of caring for children with disabilities, to enable
them to draw new strenght and energy. And therefore
consequently try to lower the likelihood of parents´
decision to place the children in institutional care,
the reason for which being the mother´s exhaustion,
disruption of parents´ relations, neglecting the needs
of other siblings, etc.
The services provided by our civic association,
together with the daily care at the day-care centre,
and the education for school age children, enable the
family to keep their child with disabilities at home.
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