VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti
a hospodaření našeho sdružení v roce 2019.
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Vám všem,
kteří jste naši práci podpořili finanční, materiální či
osobní pomocí.
Za Sdružení „DAR“
Monika Janíková, ředitelka
Kateřina Procházková, předsedkyně správní rady
březen 2020

?
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O NÁS

ČINNOST V ROCE 2019

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.

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 21 let. Odlehčovací
služby poskytujeme individuální – terénní a víkendovou
formou.
Díky finanční podpoře našich dárců jsme indivi
duální terénní respitní péči mohli poskytovat v prů
běhu celého roku pro 11 rodin v celkovém rozsahu
873 hodin. Individuální respitní péče probíhá zpravidla
během nocí, jsme schopni ale také zajistit denní a více
denní formu.

Účelem Ústavu je:
# poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi s po
stižením a umožnit tak dětem s postižením život
ve vlastní rodině
# poskytovat odlehčovací služby a nabídnout rodičům
potřebný odpočinek
# zvyšovat kvalitu služeb Střediska DAR v Praze 6 po
mocí financování materiálního vybavení, dalšího
vzdělávání pracovníků, hipoterapie a dalších aktivit.
 ájit zájmy a práva dětí s postižením a jejich rodin
#h
a podporovat začlenění těchto dětí do běžných ma
teřských a základních škol v obci
Účel Ústavu se naplňuje zejména následujícími čin
nostmi a službami, poskytovanými veřejnosti:
# poskytování 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 vyba
vení Střediska DAR
# pořádání společných setkání pro rodiny a jejich děti
s postižením a bez postižení
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Holčičí víkend nebo-li dámská jízda má už v našem
„rodinném itineráři“ své pevné místo. Vždy se na ten
„jen náš“ společný čas moc těším a užívám si, že ta
moje skoro 14-ti letá teenagerka to ZATÍM cítí stejně.
Ten první letošní dámský víkend jsme zahájily v pátek spustou dobrůtek (Kačka připravila mj. vynikající
pstruhy) a výborným filmem „Byl jsem při tom“ s Peterem
Sellersem v hlavní roli. V sobotu po vydatném spánku
jsme vyrazily do přírody a zkontrolovaly chalupu. Jako
správný Pat a Mat jsme opravily pár drobností, které
sebou každoročně chladné počasí přináší, popřály si
do nového roku se sousedy – místňáky a opět se ujistily, že
na chaloupce je krásně v každém ročním období. Cestou
na chalupu jsem se dozvěděla vše o tajemství výroby hašeného vápna i záludnostech výpočtu látkového množství, jakož i o módních trendech a nejnovějších drbech,
které právě hýbou tercií 3B.. Na zpáteční cestu nám nádherně svítil měsíc v úplňku a z nového CD zpívala Édith
Piaf. V neděli – opět po dostatečném spánku – jsme si šly
společně zaběhat (ach jo, už mi ta mládež v kopcích trochu utíká!) a také objevit další dosud nepoznaná krásná
břevnovská zákoutí. A že jsme toho objevily docela dost !!!!
No, možná si řeknete, že se zas tak nic převratného u nás
nedělo. Jenže pro nás je to hóóóódně móóóc! Takže díííky
všem z Daru, kteří se tento víkend věnovali na respitce
Kubíkovi a přičinili se o to, že se od pátku do neděle pořád
smál a na nás dvě si ani moc nevzpomněl 👍❤

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

V uplynulém roce byl také velký zájem o víkendo
vou respitní péči, během které se snažíme, aby mělo
7 klientů rozmanitý program a skladba aktivit se podo
bala běžnému víkendu v rodině. Během 9 víkendů jsme
tuto službu poskytovali celkem 17 klientům (15 dětem
a 2 mladým dospělým). Víkendová respitní péče probíhá
od pátečního odpoledne do nedělního večera a posky
tujeme ji v prostorách denního stacionáře DC Paprsek –
Středisko DAR.
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Hipoterapie
Hipoterapie je jednou z metod fyzioterapie, která vy
užívá 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, dopro
vod a odbornou asistenci zajišťují pracovníci stacionáře
a školy. Odborný dohled má fyzioterapeutka Střediska
DAR s výcvikem v hipoterapii – paní Olga. Hipoterapii,
na kterou jsme opětovně získali dotaci Hlavního města
Prahy, si užívalo v roce 2019 na doporučení neuroložky
celkem 31 dětí z denního stacionáře a speciálních tříd
ZŠ Rooseveltova v celkovém rozsahu 200 hodin za rok.
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AKCE SPOJENÉ S NAŠÍM SDRUŽENÍM
V červnu proběhl již tradiční hudební festival Dejvické
hudební léto za vydatné podpory Městské části Praha 6.
Vystoupily kapely:
Ivan Hlas trio (Norbi Kovács a Olin Nejezchleba),
Roman Dragoun and His Angels, Krausberry, Yo Yo
Band, ParadeMarche, Tango a M. Imrich, Prague
Ukulele Band a Tři bílé vrány, Filip Zangi a Purpur,
Rainbow Gospel Choir, Coctail alá Motejl.
Moderoval Petr „Vářka“ Kovář a Ludmila Rydl Trmalová.
Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář.
Výtěžek z prodeje triček a vlastnoručně vyrobených upo
mínkových předmětů opět věnoval Spolek dejvických
hudebníků Kotlaba našemu sdružení na poskytování
odlehčovacích služeb.
I v tomto roce jsme uspořádali pro děti, sourozence,
rodiče, sponzory a přátele Zahradní slavnost, která se
konala výjimečně v září. Akci svým vystoupením již tra
dičně podpořili hudebníci Ivan Hlas a Norbi Kovacs.
V říjnu pro nás paní Lucie Kaletová opět uspořádala
benefiční akci v pražském klubu Carpe Diem – bluesový
večer Carpefest 2019, kde vystoupila Paní Tau, Jakub
Venzara a Tajné slunce.
S Lucií : „chci poděkovat všem, kteří jste přišli a pod
pořili Sdružení Dar, dodali obrázky (Terezka Strnad,
Veronika Chrpová), rámy (Máša Pacovská, Katka Pro
cházková, Vlaďka Nováková) šály, náušničky (Kristýna
Slomková), autíčka (Hans Koubek), knihy (Mladá fronta),
volné vstupenky (Karlštejn), všem, kteří jste si něco kou
pili, protože jsme společně dali dohromady asi 15.500 na
pomoc dětem….“
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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
217.920 Kč
pro 17 dětí a mladých dospělých
+
nájem prostor DC Paprsek
25.158 Kč
hrazeno od:
Billigence – Donation for Prague Orbit 2019
68.633
Billigence – Donation for Prague Orbit 2018
21.200
Nadace AVAST
41.480
ETAGRA s.r.o.
32.733
příspěvky klientů
31.380
Policie MO Ruzyně
25.820
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba –
Dejhule 2018
19.436
Drobní dárci
2.396

Plány na rok 2020
V roce 2020 bychom rádi dále pokračovali v poskytování
odlehčovacích služeb minimálně v rozsahu, jako tomu
bylo v roce 2019.
Budeme podporovat další vzdělávání pracovníků
a podporovat rodiny s dětmi s postižením.
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Individuální respitní péče 873 hodin
pro 11 dětí a mladých dospělých
136.470 Kč
hrazena od:
Billigence – Donation for Prague Orbit 2019
41.880
Nadace AVAST
38.520
příspěvky klientů
25.910
Carpefest 2019
15.420
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba –
Dejhule 2018
8.380
Policie MO Ruzyně
2.180
Nadace Agrofert
2.180
Z daru pana Madery
2.000

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Mzdové náklady
koordinátorka 0,2 úv,
sociální pracovnice 0,3 úv.

99.284 Kč

Náklady účetní firmy
hrazeno od: ETAGRA s.r.o.

27.600 Kč

Celkem respitní péče 2019

506.432 Kč

Děkuji všem asistentům za mnohaletou pomoc s péčí
o našeho syna Jakuba.
Jakub je usměvavý 13 letý klučina, který (díky velmi
předčasnému porodu) trpí Dětskou mozkovou obrnou.
Péče o něho je dosti fyzicky i psychicky náročná.
Možnost odlehčovací péče je pro mne velice důležitá.
Mohu jít večer např. na třídní schůzku staršímu synovi,
nebo do kostela na nějakou přednášku atd. Víkendovou
respitní službu využívám k návštěvám příbuzných a přátel, nebo trávím čas se starším synem.
V září 2019 jsme díky obětavosti asistentů z DARu
mohli dokonce s manželem, starším synem a babičkou
prožít pár dní v Rakousku a navštívit oblíbená místa,
která jsme neviděli od roku 2007.
Bylo to úžasné pro nás všechny a jsme za to velice
vděční. S Jakubem by takový výlet vůbec nebyl možný.
Díky této obrovské pomoci mám možnost si také odpočinout a nabrat síly na další péči o Jakuba.
Bez ní bych určitě už byla „vyhořelá“.
Monika – mamka Jakuba
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V YÚČ TOVÁNÍ PROJEK TU H I P O T E R A P I E

PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2019

Celkové náklady na hipoterapii v roce 2019:

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

98 990,00
28 000,00
512 440,00
20 920,00
660 350,00

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

10 314,00
103 126,00
90 000,00
457 024,00
28 566,00
75 992,00
765 022,00

leden
únor
březen
duben
květen
červen
září
říjen
listopad
prosinec

14 hod
18 hod
28 hod
21 hod
21 hod
21 hod
28 hod
28 hod
14 hod
7 hod

6 300 Kč
8 100 Kč
12 600 Kč
9 450 Kč
9 450 Kč
9 450 Kč
12 600 Kč
12 600 Kč
6 300 Kč
3 150 Kč

Celkem:

200 hodin

90 000 Kč

Z toho hrazeno:
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28. 000 Kč – z grantu MHMP
39. 000 Kč – příspěvky rodičů
23. 000 Kč – ze sponzorských darů

–104 672,00
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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. 2019
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019
dlouhodobý majetek celkem
214
138
dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
dlouhodobý hmotný majetek
celkem
646
646
dlouhodobý finanční majetek
celkem
0
0
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
– 432
– 508
Krátkodobý majetek celkem
321
273
Zásoby celkem
0
0
Pohledávky celkem
15
15
Krátkodobý finanční majetek
celkem
299
251
Jiná aktiva celkem
7
7
Aktiva celkem
535
410
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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505
651
–146
30
0
0
23
7
535

390
495
–105
20
0
0
16
4
410

Zápis o provedení kontroly hospodaření
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z.ú.
Revizorka z.ú. provedla kontrolu hospodaření sdru
žení, kontrolu hospodaření s dotací HMP za rok 2019
a neshledala žádné nesrovnalosti.
V Praze, dne 14. 3. 2020
Iveta Ryšavá
revizorka z.ú.
Lužná 744/13, Praha 6
IRysava@cpoj.cz

Ráda bych vám poděkovala za to, že nám rodičům postižených dětí pomáháte. Mně konkrétně především víkendovou odlehčovací péčí a individuální respitkou.
Nemohla bych si dovolit studovat homeopatii a taky
si v klidu občas odpočinout, dle vlastní vůle. Vím, že
Viktorka je v dobrých rukou, nebojí se a že dostane to co
potřebuje.
Moc děkuji, vážím si vaší práce a oddanosti pro smysluplnou činnost. Poděkování je samozřejmě i vašemu
úžasnému kolektivu.
S pozdravem maminka Viky
17

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

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:
Kateřina Procházková, předsedkyně
Milada Černohorská
Petra Jarmarová
Věra Marassová
Klára Čápová
Kateřina Straková
Miroslav Sýkora
		
Ředitelka:
Monika Janíková
Revizorka:
Iveta Ryšavá
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2019
PODPOŘILI:
Billigence – Donation for Prague Orbit 2019 –
dárci:
Paní Bartoníková, pan Bednařík
Petr Beneš
Jiří Beran
Nick Bond
Jaroslav Burian
David Braum
Jason Anthony Castleberry
Colours of Data
David Čáp
Vojtěch Čáp
Václav Červený
Jaroslav Dedek
Monika Doubravová
Josef Filip
Tomáš Frnka
Tomáš Frnka z účtu „Just Giving“
Jiří Galuška
Ivan Gorel
Tomek Hanuš
Vladimíra Halásková
Lenka Hankovcová
Michal Heřmanský
Anna Hoerová
David Hovorka
Jitka Josífková
Patrik Kielty
Tereza Kmošková
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Lucie Křepelová
Michal Lichter
Roman Listinský
Jaroslav Marek
Marian Martin
Azizmohammadi Masoud
Michal Mrázek
Markéta Pešičková
Andrea Pigatto
Štěpán Polák
Martin Polata
Josef Procházka
Milan Příhoda
Karol Seneši
Jan Stanura
Vladek Šlezingr
Jiří Špalovský
Anastasia Štěpánová
Milan Tesař
Jan Tomandl
Hanuš Tomek
Michaela Ulbrichtová
Kateřina Vachalíková
Pavlína Víchová
# paní Marie Cimlová, Horoměřice
# dárci – návštěvníci koncertu Carpefest
# paní MUDr. Zuzana Čapková, Praha 8
# dárci – návštěvníci koncertu Dejvické hudební léto
# ETAGRA s.r.o. – pan Ing. David Malúš, Praha 1
# paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 6
# paní Jitka Hadáčková, Milevsko
# Hlavní město Praha, granty zdravotní
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# paní Miloslava Hradilová, Praha 8
# pracovníci společnosti IDC CEMA, Praha 1
# pan Vladimír Mareda, Praha 7
# Nadace Agrofert
# paní Ivana Němcová, Praha
# Pizza BENE, Praha 5
# manželé Kateřina a Martin Procházkovi, Statenice
# policisté MOP Ruzyně, Praha 6
# pan Ing. Tomáš Rozsíval, Praha
# paní Iva Slabá, Praha 5
# paní Slávkovská
# spolek Dejvických hudebníků „KOTLABA“, Praha 6
# paní Toulová
Webové stránky a facebook sdružení nám upravuje
a aktualizuje:
# paní Daniela Haštabová, Praha 6
# paní Petra Jarmarová, Praha 6
Výroční zprávu nám vytisknul:
# Ing. Arch Ivo Fibiger, Bestia print, Praha 6
Grafickou úpravu výroční zprávy nám udělal:
# 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
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# paní Hana Rašínová – Ovocná Cukrárna, Terronská,
Praha 6
# Pizza Bene, Praha 5 – Stodůlky
# rodiče a přátelé svými domácími výrobky
# paní Jitka Kočárková a paní Irena Kreuzigerová svými
lahůdkami
# Hudera & syn s.r.o., Praha 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

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 rehab centre in Prague 6, mainly to improve
the quality of care, the instalation of hydrotherapy
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.
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 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 6–7 most needy
children with severe disabilities. 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 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
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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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