Výroční zpráva 2017
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ z. ú.
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Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření
našeho zapsaného ústavu v roce 2016.
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 2017

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
• zvyšovat kvalitu služeb Střediska DAR a Domova
Červený vrch v Praze 6 pomocí financování materiálního
vybavení, dalšího vzdělávání pracovníků, hipoterapie,
canisterapie 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
Účel Ústavu se naplňuje zejména následujícími činnostmi
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
• f inanční podpora dalšího vzdělávání pracovníků
Střediska DAR a Domova Červený vrch
• pořizování rehabilitačních pomůcek a dalšího vybavení
Střediska DAR a Domova Červený vrch
• pořádání společných setkání pro rodiny a jejich děti s postižením a bez postižení
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Činnost v roce 2016
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 18 let. Odlehčovací služby poskytujeme
individuální, víkendovou a týdenní formou.
Díky finanční podpoře našich dárců jsme individuální
terénní respitní péči mohli poskytovat v průběhu celého roku pro 10 rodin v celkovém rozsahu 1393 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 deseti 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.
Respitní víkend
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Týdenní pobyt

V červnu jsme tradičně absolvovali týdenní pobyt
v přírodě, který umožňuje rodinám našich klientů po roce
si na jeden celý týden odpočinout a vysadit z nikdy nekončícího kolotoče starostí, námahy, únavy a zodpovědnosti.
Týden v přírodě se nám opět vydařil. V roce 2016 jsme si
vybrali Rekreační zařízení Stará Živohošť. Zúčastnilo se
22 dětí a mladých dospělých s doprovodem 24 asistentů.
Nikdo nám neonemocněl, počasí nám moc přálo, všem
jsme zajistili kvalitní péči a pestrý rehabilitační program.

Vybavení Střediska DAR
Rehabilitace
Vybavili jsme tělocvičnu, která je v nově rekonstruovaných prostorách Střediska DAR. Díky daru Diplomatic
Spouses Association (DSA) jsme mohli zakoupit sadu
Redcord pro rehabilitaci klientů a ulehčení práce fy
zioterapeutek Střediska DAR.
Sada Redcord umožňuje v závěsu nadlehčit určitou část
těla – krk, záda, ramena, pánev, kotník – a účinněji procvičovat uvolněné části těla.
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Redcord

Z finančního daru paní Mošnové jsme mohli uhradit
oběma fyzioterapeutkám Střediska DAR kurz pro práci se
sadou Redcord.
Tu nyní využívají fyzioterapeutky denně při práci
s klienty denního stacionáře a Domova Červený vrch, což
zvýšilo také kvalitu poskytované péče.
Z výtěžku akce Baking for DAR, kterou pro nás uspořádala společnost IDC CEMA, jsme koupili dvě houpačky
pro děti na zahradu.
Nová houpačka
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Ze sponzorského daru našich příznivců z MOP Ruzyně
jsme pořídili další pomůcky do relaxačního pokoje snoezelen a uhradili doplatek na kvalitní brýle pro klienta
Domova Červený vrch.

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.

Hipoterapie

7

Výroční zpráva 2016

Akce spojené s naším sdružením
V půlce dubna pro nás paní Lucie Kaletová uspořádala
každoroční benefiční akci v pražském klubu Carpe Diem –
bluesový večer Carpefest 2016, kde vystoupila Lucka
Kaletová & Josephine, Marian band a Tajné slunce.

Zahradní slavnost

Návštěvníci koncertu si mohli stejně jako vloni zakoupit originální ruční sklářské výrobky pana Lukáše
Hradílka (sklárna Artcristal Bohemia s.r.o.).
Všechny utržené peníze nám Lukáš Hradílek věnoval
pro Středisko DAR.
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 Wooden Shoes, Žlutý pes, Ivan Hlas
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& Norbi Kovács Trio, Yo Yo Band, Pražský Ukulele Band
& Dvě bílé vrány, Hlava B, OOZ Orchestra, Petra Janů &
Amsterdam, Laura a její tygři.
Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář
a výtěžek z prodeje triček a placek opět věnovalo Sdružení
dejvických hudebníků Kotlaba společně s MČ Praha 6
našemu sdružení na poskytování odlehčovacích služeb.
Mimo to jsme uspořádali mikulášskou a vánoční besídku, podnikáme zajímavé výlety a vyhledáváme různé
akce, kterých se mohou děti a mladí dospělí s postižením
v běžném prostředí účastnit.

Dejhule
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Plány na rok 2017
V roce 2017 bychom rádi dále pokračovali v poskytování
odlehčovacích služeb minimálně v rozsahu, jako tomu bylo
v roce 2016.
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.

Individuální respitní péče
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VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
RESPITNÍ PÉČE
Víkendová respitní péče 10 víkendů
pro 16 dětí a mladých dospělých
Z toho nájem

205 810 Kč

hrazena od:
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
ČSOB Asset Management, a.s. investiční spol.
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba
a MČ Praha 6
ETAGRA, s.r.o.
dar paní Mošnové
příspěvky klientů

23 850

50 400
49 035
31 090
22 815
16 800
35 670

Individuální respitní péče 1393 hodin
pro 10 dětí a mladých dospělých
139 300 Kč
hrazena od:
ČSOB Asset Management, a.s. investiční spol.
Sdružení dejvických hudebníků Kotlaba
a MČ Praha 6
drobní dárci
příspěvky klientů

20 965
76 539
596
41 200
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Týdenní respitní pobyt 4. – 10. 6. 2016
pro 22 dětí a mladých dospělých
150 842 Kč
hrazeno od:
grant HMP – zdravotnictví
platba DCP za klienty Domova Červený vrch
příspěvek ZŠ speciální Rooseveltova
dary z aukce Kanadské obchodní komory v ČR
příspěvky klientů

48 000
36 300
9 900
23 642
33 000

Mzdové náklady
67 576 Kč
koordinátorka odlehčovacích
služeb – 0,2 úv–
1 580,–/měs.
sociální pracovník – 0,3 úv–
1 744,–/měs
I – XII /2016 á 5 598,– superhrubá mzda + poj. 400,–
Náklady účetní firmy á 3 000,-/měs.

Celkem respitní péče 2016

36 000

599 285 Kč
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VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
HIPOTERAPIE
Celkové náklady na hipoterapii v roce 2016:
leden
14 hod
únor
21 hod
březen
14 hod
duben
24 hod
květen
24 hod
červen
30 hod
září
28 hod
říjen
4 hod
listopad
21 hod
prosinec
20 hod
celkem
hrazeno od:
HMP grant zdravotnictví
příspěvky rodičů
ze sponzorských darů

6 300
9 450
6 300
10 800
10 800
13 500
12 600
1 800
9 450
9 000

200 hodin 90 000 Kč

36 000 Kč
38 050 Kč
15 950 Kč

Výroční zpráva 2016
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Příjmy a výdaje v roce 2016
Výnosy
Přijaté příspěvky od rodičů
Přijaté provozní dotace
Přijaté dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

165 330,00
84 000,00
717 906,00
3 065,00
970 301,00

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

37 661,00
190 304,00
90 000,00
406 756,00
3 058,00
93 345,00

Náklady celkem

821 124,00

Celkem

149 176,00
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ROZVAHA k 31. 12 2016
AKTIVA
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
hmotné movité věci a jejich soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému
majetku celkem
Oprávky k samostatným hmotným
movitým věcem
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtu Banka –
KB 26638061/0100
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy
na zásoby
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

9 560,00
839 719,70
904 396,30

755,00
140 000,00
15 000,00
2 489,00
–150 000,00

Aktiva celkem

594 007,66

–9 560,00
–554 443,00
–891 558,30
12 425,00
275 223,99
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PASIVA
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a vzp
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let

–236 578,80

Pasiva celkem

444 830,99

Celkem

149 176,67

Hipoterapie

2 300,34
2 380,00
1 419,00
1 320,00
0,00
287 004,32
116 584,63
270 401,50
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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 2016 a neshledala žádné nesrovnalosti.
V Praze, dne 14. 3. 2017

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

Zahradní slavnost
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Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat za to, že se náš Kubík mohl účastnit
1. respitního víkendu v novém školním roce 2016/2017.
Prázdniny jsme Kubík, Kačka i já strávili celé na venkově
v bezbariérové chalupě a náležitě jsme si je užili. Jako máma
i táta v jednom jsem se snažila dělit svoji pozornost a péči
mezi obě děti rovným dílem. Přece jen se však ne vždy úplně
na sto procent zadařilo být spravedlivá a občas musela Kačka
vyčkat, než Kubíka nakrmím nebo s ním zacvičím. Je to skvělá
a trpělivá slečna a nikdy v takových situacích neprotestovala.
Vím ale, že mě také někdy chce mít jen pro sebe. Když jsem jí
řekla, že Kubík bude v září ve stacionáři na respitním víkendu,
tak zajásala: „Jupííí, zase jednou dámská jízda!“ A tak to také
bylo. O Kubíka bylo celý víkend vzorně postaráno v Praze a my
s Kačkou jsme si užívaly tentokrát na chalupě samy. Večer
jsme vedly „ holčičí řeči“ a po probuzení se pořádně zlochtaly
a dlooouho, předloooouho společně snídaly. Pak jsme si udělaly
výlet do oblíbeného Písku a s předstihem už vyrobily vánoční
dárečky z vosku, vonných solí a mýdlové hmoty. Pěkně jsme
si zaexperimentovaly a hodně se u toho i nasmály. Pak jsme si
v bazénu, kde jsem se celé léto věnovala hlavně Kubíkovi, užily
dosyta všechny atrakce, vířivky a jiná bublání. Byl to zároveň
balzám i pro moje záda, která se už po dvou zářijových týdnech
každodenního provozu v pražském bariérovém bytě zase neodbytně hlásila o nějakou tu úlevu. Večerní posezení s našimi
přáteli ve vsi bylo pak pěknou tečkou za tímhle pohodovým
víkendem. V neděli jsme si v Praze vyzvedly dobře naladěného
Kubíka a všichni tři – spokojení a odpočatí – zase jedeme dál!!!
Móóóc děkujeme všem, kteří nám takový víkend umožnili,
jednou za čas je to pro naše společné fungování fakt potřeba.
Vlaďka, Kačka, Kubík
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Týdenní pobyt
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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
Monika Hurtová
Petra Jarmarová
Věra Marassová
Kateřina Procházková
Jaroslav Rážek
Kateřina Straková
Miroslav Sýkora
Ředitelka:
Monika Janíková
Revizorka:
Iveta Ryšavá
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DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2016 PODPOŘILI:
• 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
• Diplomatic Spouses Association of Prague
• ETAGRA s.r.o. – pan Ing. David Malúš
• Paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 6
• Paní Jitka Hadáčková, Milevsko
• Hlavní město Praha, granty zdravotní
• Paní Lucie Kaletová, Praha
• Kanadská obchodní komora v ČR, Praha 1
• pan Oleg Man, Praha 7
• Městská část Praha 6
• Nadace Charty 77– Konto Bariéry
• 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
• Paní Helena Winterová, Praha 4

Výroční zpráva 2016
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Webové stránky o.s. nám upravuje a aktualizuje:
• Paní Daniela Haštabová, Praha 6
• paní Petra Jarmarová, Praha 6
Výroční zprávu nám vytisknul:
• Ing. Arch. Ivo Fibiger.
Grafickou úpravu výroční zprávy provedl:
• pan Oleg Man
Pomoc s grafickou úpravou a tiskem pozvánek
a propagačních materiálů nám věnuje:
• paní Olga Janderová, Praha 6
• Reprofetterle s.r.o., pan Jaromír Fetterle, Praha 6
Zahradní a mikulášskou slavnost podpořili:
• Ivan Hlas & Norbi Kovacs
• Kateřina Hronková & Pavel Hronek
• pan Jiří Kliment – zvukař
• paní Hana Rašínová – Ovocná Cukrárna, Terronská,
Praha 6
• rodiče a přátelé svými domácími výrobky
• paní Milada Simandlová svými lahůdkami
• Hudera & syn s.r.o., Praha 6
• ZELIB, ovoce a zelenina, Praha 8
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Týdenní pobyt
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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 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 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 June 2000 we took the children for the first time
for a week long respite stay to a resort in the countryside.
Since then we organize these summer events every year.
Altogether 17–20 children with disabilities take part, and
there are 20 adults to accompany them.
In an emergency such as a sudden crisis in a child
client´s family we are able to provide immediate individual
respite care.
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The Diplomatic Spouses Association´s contribut
ion in 2016 enabled us to provide the most necessary
equipment for physiotherapy for young adult clients with
multiple disabilities.
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 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.

