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Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení v roce 2008.
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Vám
všem, kteří jste naši práci podpořili finanční, materiální
či osobní pomocí.

Výbor občanského sdružení „DAR“
Mgr. Iva Herbstová, předsedkyně
březen 2009
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Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ je občanské
sdružení, které vzniklo koncem roku 1991 jako nezisková
organizace na podporu rodinám s dětmi s postižením.
Zakladatelky a členky/členové sdružení jsou rodiče dětí
s postižením, odborníci a přátelé.
K 31. 12. 2008 mělo sdružení 30 členek a členů.
Posláním sdružení je podporovat nové typy sociálních
služeb pro rodiny s dětmi s postižením, nabídnout jim
včasnou pomoc, podporu, doprovázení a umožnit tak
dětem s postižením život ve vlastní rodině.
Cílem sdružení je:
• umožnit dětem využívat denní komunitní služby zajištěním každodenní dopravy
• poskytováním dalších forem odlehčovacích služeb
nabídnout rodičům potřebný odpočinek
• zvyšovat kvalitu služeb Střediska DAR v Praze 6
(materiální vybavení, další vzdělávání personálu, hipoterapie, canisterapie)
• podporovat začlenění dětí s postižením do běžných
mateřských a základních škol v obci
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Středisko DAR je od ledna 2004 zařízením Dětského
centra Paprsek hlavního města Prahy.
První finanční podporu projektu občanského sdružení
„DAR“ jsme obdrželi od United Nations Women’s Guild
v Ženevě. Ze získaných prostředků jsme v roce 1992 zakoupili vanu pro vodoléčbu dětí v denním stacionáři.
Také další finanční i věcné dary byly určeny na vybavení denního stacionáře a rehabilitace – rehabilitační
pomůcky od Společnosti „E“, tříkolky od Dr. Curfse
z Holandska aj.
Po deseti letech jsme na zakoupení nové vany pro
vodoléčbu dostali v roce 2002 dar od Diplomatic Ladies’
Association of Prague (DLA) z výtěžku Dobročinného
bazaru. Z daru IWAP (Mezinárodní organizace žen) jsme
koupili vertikalizační stojan (umožňující dětem, které
nejsou schopné samostatně stát, pohled na svět z vertikální polohy). Finanční prostředky z darů od DLA
a IWAP jsme i v dalších letech použili na nákup rehabilitačních pomůcek (dvě polohovací židle Pinguino, hydraulický zvedák, vertikalizační stojan, dvě polohovací
židle Aris, polohovací pomůcky aj.)

 Činnost sdružení od roku 1991

Z daru DLA z výtěžku Dobročinného bazaru jsme opakovaně získali finanční prostředky na asistenci pro chlapce s těžkým progresivním tělesným postižením.

Zaměřili jsme se na rodiny s nejmenšími dětmi, které
bydlí v oblasti Prahy 6 a okolí.
Rodinám dětí s postižením poskytujeme podporu
a doprovázení v nejnáročnějším období adaptace na
skutečnost postižení dítěte a snažíme se ulehčit péči
o ně nejprve doma, pro předškolní děti pak podporujeme a zvyšujeme kvalitu péče v denním stacionáři Střediska DAR v Praze 6, v Alžírské ulici.
Předškolní zařízení, které přijme dítě s postižením
takové, jaké je, zajistí odbornou péči na část dne, umožní matce kromě trochy volného času i regeneraci sil
(aniž by měla pocit, že dítě někam odkládá), je velmi
potřebné.

Z daru Nadačního fondu Veolia jsme pořídili polohovací sestavu a fixační nástavce na toaletu pro děti s těžkým
postižením. Z finančních prostředků od firmy CCL Conferece Czechoslovakia Ltd. jsme pořídili další rehabilitační pomůcky pro zlepšení kvality fyzioterapie a strukturované krabice pro práci s dětmi s autismem. V roce
2005 jsme získali od Crown Foundation z Londýna finanční prostředky na pořízení 7 polohovacích sedaček
Klárka se speciální úpravou. Sdružení Dejvických hudebníků „KOTLABA“ věnovalo opakovaně výtěžek ze
vstupného z koncertu Dejvické hudební léto, za který
jsme nakoupili další tři sedačky Klárka a jiné polohovací pomůcky.
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Společně s několika rodiči a dalšími odborníky jsme
přeložili a začali používat metodu Portage program pro
práci s dětmi s postižením ve stacionáři.
Umožnili jsme rodičům a pracovnicím stacionáře
účast na seminářích JDC (American Jewish Joint Distribution Committee), které byly zaměřeny na nové myšlenky a metody péče a pomoci lidem s postižením k jejich začlenění do společnosti a ke zlepšení kvality jejich
života.
Díky podpoře dalšího vzdělávání pracovnic a pracovníků stacionáře se začalo pracovat kromě Vojtovy metody
reflexní lokomoce i s dalšími fyzioterapeutickými metodami, jako je koncept Spirální dynamiky nebo Synergetická reflexní terapie. Pracovnice a pracovníci stacionáře
se proškolili pro práci s dětmi s autismem, jako poradkyně rané péče a průběžně se účastní dalšího vzdělávání. Zprostředkovali jsme a financovali odborné semináře
pro pracovnice a pracovníky stacionáře v oblasti ošetřovatelské péče – koncept Bazální stimulace, v roce 2006
získalo Středisko DAR Certifikát pracoviště bazální stimulace.
Velkou pomocí je počítač, který umožňuje speciálním
pedagožkám ve stacionáři používat programy pro komunikaci i s dětmi s těžkým kombinovaným postižením.
Průběžně nakupujeme další potřebné počítačové programy a pomůcky (komunikátory) pro rozvoj alternativní
komunikace u dětí s těžkým postižením řeči.
Členky sdružení podpořily v roce 1992 otevření jedné
speciální třídy pro děti ze stacionáře v Alžírské ulici,
které tehdy ve věku 7 let neměly možnost nastoupit do
základní či speciální školy v rámci stávající sítě škol.
Nyní je tu rehabilitační třída pro děti s těžkým kombinovaným postižením a dvě speciální třídy pro děti s autismem zařazené jako přípravný stupeň Základní školy
speciální v Rooseveltově ulici v Praze 6. Do speciálních
tříd přecházejí děti ze stacionáře, které se nepodařilo
integrovat do běžných škol. Při integraci dětí do běžných
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škol spolupracujeme s občanským sdružením RYTMUS,
SPC Vertikála při ZŠ speciální v Rooseveltově ulici
a SPC při Jedličkově ústavu.
V roce 1994 začal jezdit pravidelně jednou týdně se svými koňmi na zahradu stacionáře pan Miloň Pišl.
Odborný výcvik v hipoterapii absolvovaly členky
sdružení, fyzioterapeutky, Mgr. Lucie Šrůtková a Olga
Janderová. Od roku 1995 dostávalo naše sdružení dotaci
na hipoterapii od Ministerstva zdravotnictví, od roku
2004 dostáváme grant HMP.
Od roku 2005 se nám podařilo zajistit dětem canisterapii – slečnu Markétu Fryntovou z výcvikového canisterapeutického sdružení „Hafík“ s fenkou zlatého
retrievera Sárou. Jednou týdně mají čtyři děti s těžkým
kombinovaným postižením vždy individuálně příležitost získat prostřednictvím Sáry zcela nové podněty.
Dlouho jsme se snažili zajistit dopravu některých dětí.
Protože se stacionář a školní třídy vžily jako zařízení, kde není odmítnuto žádné dítě, které se doposud
nepodařilo umístit nikde jinde, dojíždí sem děti prakticky z celé Prahy a každodenní cestování s nimi je velmi
obtížné.
Za podpory Nadace Dětský mozek se nám podařilo
zahájit dopravu potřebných dětí do stacionáře a speciální třídy v prosinci roku 1994.
Postupně jsme získali podporu na dopravu dětí od
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hl. m. Prahy, SPMP Prahy 6 a dalších dárců. Prvních šest let jsme využívali služeb dopravce Bechyňák Expres Tourist z Prahy 5 – Barrandova.
Od září 2002 pro nás zajišťuje dopravu Svaz tělesně
postižených v ČR.
Od února 1998 poskytujeme odlehčovací službu – respitní péči hlídání dětí jeden víkend v měsíci pro 7 – 8 dětí
s těžkým postižením. Na projekt respitní péče jsme opakovaně získali grant ze sbírky NROS Pomozte dětem!.
Tento grant umožňuje využívat respitní péči i rodinám,
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které si ji dříve vzhledem ke své finanční situaci nemohly dovolit.
Na oddělení, kde poskytujeme víkendovou odlehčovací službu, jsme dostali vanu s perličkovou masáží od
společnosti Lederer a Zempliner Consulting.
Na další potřebné vybavení oddělení stacionáře, kde
poskytujeme odlehčovací službu, jsme dostali finanční
podporu z grantu NROS/Phare a z darů ČT Nova a Price
Waterhouse Coopers.
Od roku 2000 jezdíme s dětmi vždy jednou v roce na
týdenní pobyt v přírodě.
Sdružení pořádalo setkání pro rodiče, Mikulášské besídky a zahradní slavnosti pro děti, zprostředkovalo rodičům kontakty na jiná sdružení podle jejich potřeb (Klub
Autistik, SPMP, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým
syndromem, Rytmus, SAAK, APLA).
Mnozí využili nabídky integrovaných letních táborů
pro rodiny (Diakonie ČCE) a táborů APLA.

 Činnost v roce 2008
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR” zajišťuje denně dopravu pro 17 dětí do denního stacionáře Střediska
DAR, rehabilitačních a speciálních tříd v Praze 6, Alžírské a zpět domů. Dopravu pro nás zajišťuje Svaz tělesně
postižených v ČR, finanční dotaci nám poskytuje Hlavní
město Praha. Pro rodiče je zajištění každodenní dopravy ohromnou úlevou v péči o jejich dítě s postižením
a o tuto službu je stále větší zájem. Doprava, jako odlehčovací služba, je nezbytnou podmínkou alternativy péče
ústavní. Umožňuje rodině užívat služeb denního zařízení a nemusí volit týdenní nebo jiné služby, které vytrhují dítě z rodiny předčasně pro obě strany.
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Jednou týdně mají čtyři děti s těžkým kombinovaným
postižením canisterapii – s fenkou zlatého retrievera
Sárou z výcvikového canisterapeutického sdružení
„Hafík“.
Vybavení vodoléčby umožňuje všem dětem ve stacionáři a rehabilitačních třídách dvakrát v týdnu rehabilitaci ve vodě.
Grant ze sbírky NROS Pomozte dětem! nám umožňuje
poskytovat odlehčovací službu hlídání dětí vždy jeden
víkend v měsíci pro 7 nejpotřebnějších dětí a jejich rodin za symbolickou cenu. Tuto službu využívá celkem
22 rodin s dětmi s postižením.
V naléhavých případech poskytujeme odlehčovací
službu individuálně hned, nastane-li tíživá situace v rodině, pravidelně ji poskytujeme v rodině 14 letého chlapce s těžkým progresivním onemocněním. V roce 2008
naše sdružení získalo státní dotaci a grant HMP na mzdu
koordinátorky odlehčovacích služeb, která garantuje
spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb.
Týdenní pobyt v přírodě v rekreačním středisku AERO
Holany u České lípy se dětem i nám opět velmi vydařil.
Pobytu se zúčastnilo 19 dětí s postižením s doprovodem
21 dospělých. Především umožnil rodičům dětí s těžkým
postižením opět si po roce na jeden týden odpočinout
a vysadit z nikdy nekončícího kolotoče starostí, námahy, únavy a zodpovědnosti, které jsme na jeden týden
vzali na sebe my.
I v tomto roce jsme uspořádali pro děti i rodiče veselou
Zahradní slavnost, Mikulášskou besídku, s dětmi podnikáme zajímavé výlety a vyhledáváme různé akce, kterých se mohou děti s postižením účastnit.

HMP nám poskytuje dotaci na hipoterapii. Děti ze stacionáře i speciálních tříd mají hipoterapii na doporučení
neurologa jedenkrát v týdnu.
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VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:

RESPITNÍ PÉČE – DOPRAVA DĚTÍ S POSTIŽENÍM

RESPITNÍ PÉČE – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Dopravce: Svaz tělesně postižených v ČR,
Karlínské nám. 12, Praha 8,
účtuje nám 9,50 Kč za 1 km

Náklady na dopravu v roce 2008:

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec/srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem:

3 919 km
3 663 km
3 647 km
3 932 km
3 258 km
3 187 km
2 411 km
3 188 km
2 933 km
2 796 km
2 447 km

37 308,50 Kč
34 883,00 Kč
34 711,50 Kč
37 432,00 Kč
31 019,00 Kč
30 235,00 Kč
23 021,50 Kč
30 372,00 Kč
24 263,50 Kč
26 659,00 Kč
23 331,50 Kč

35 316 km

337 034,50 Kč

Z toho hrazeno:
z grantu HMP
z daru Agropol group a.s./08
z daru Agropol group a.s./07
z grantu „Pomozte dětem!“
příspěvky rodičů
z daru Ing. Štěpánka

190 000,00 Kč
60 000,00 Kč
14 732,00 Kč
17 470,00 Kč
45 500,00 Kč
9 332,50 Kč

Hlídací víkendy:
leden – víkend
únor – víkend
březen – víkend
duben – víkend
květen – víkend
červen – týdenní pobyt
září – víkend
říjen – víkend
listopad – víkend
prosinec – víkend

7 dětí
7 dětí
7 dětí
7 dětí
7 dětí
19 dětí
7 dětí
7 dětí
7 dětí
7 dětí

11 760 Kč
11 760 Kč
11 700 Kč
11 740 Kč
11 740 Kč
127 951 Kč
11 740 Kč
11 760 Kč
17 850 Kč
17 580 Kč

celkem:

82 dětí

245 581 Kč

Z toho hrazeno:
z grantu „Pomozte dětem!“
příspěvky od rodičů – hlídání
příspěvky od rodičů – strava, týdenní pobyt
dar od Konto Bariéry –
doprava na týdenní pobyt
dar od Kanadské obchodní komory –
týdenní pobyt
dar od CS Development s.r.o. Ing. Bašta
sponzorský dar

14 371 Kč
8 700 Kč
36 480 Kč
3 500 Kč

individuální odlehčovací služby pro klienta V.Š.:
březen – prosinec
2 390,5 hodin
červenec – srpen
40 dnů
celkem:
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Hrazeno z darů:
Mgr. Tomáš Machurek, Praha 1
JUDr. Miloš Machurek, Finish, v.o.s., Dašice
Ing. Petr Knapp, Praha 6 – Suchdol
Pavel Šmilauer, Praha 5
Ing. Fedor Rusňak, ATPS s.r.o., Praha 5
Ing. Ivan Pavelka, Praha 6 – Suchdol
Omega Krijcos, spol. s r.o., Všenory
Koordinátor odlehčovací služby
Hrazeno:
Z dotace MPSV
Z grantu HMP

325 000 Kč

CELKEM:

839 541 Kč

250 000 Kč
75 000 Kč
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VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:
HIPOTERAPIE
Rok 2008
Celkové náklady na hipoterapii: 1 hodina – 300 Kč
leden
únor
březen
duben
květen
červen
září
říjen
listopad
prosinec

18 hodin
22 hodin
18 hodin
24 hodin
8 hodin
18 hodin
24 hodin
24 hodin
18 hodin
16 hodin

5 400 Kč
6 600 Kč
5 400 Kč
7 200 Kč
5 400 Kč
5 400 Kč
7 200 Kč
7 200 Kč
5 400 Kč
4 800 Kč

celkem:

200 hodin

60 000 Kč

Z toho hrazeno:
z grantu MHMP
příspěvky rodičů
z daru Ing. Štěpánka
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ROZVAHA
pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12 2008
(v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12. 2008

Náklady

Skutečnost v běžném účetním
období (v celých tisících Kč)

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Dary
Odpisy

64
64
660
1
650
756
641
115
39
18
19

AKTIVA

stav k 1. dni
účet. období
Dlouhodobý majetek celkem
79
Dlouhodobý drobný nehmotný
10
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 847
Samost. movité věci a soubory
429
mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 418
Oprávky k dlouhodobému majetku -778
celkem
Krátkodobý majetek celkem
369
Krátkodobý finanční majetek
369
Pokladna
15
Účty v bankách
354
Aktiva celkem

Náklady celkem
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Výnosy

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

460
-839
586
586
24
562

448

646

stav k 1. dni
účet. období
Vlastní zdroje celkem
425
Jmění celkem
420
Vlastní jmění
61
Fondy
359
Výsledek hospodaření celkem
5
Účet výsledku hospodaření
-61
Nerozdělený zisk,
66
neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
23
Krátkodobé závazky celkem
23
Dodavatelé
0
Zaměstnanci
7
Závazky k institucím
4
soc. zabezpečení a vzp
Ostatní přímé daně
2
Dohadné účty pasivní
10

stav k posl. dni
účet. období
549
591
61
530
-42
-47
5

63
325
325
558
558
545
545
1 491

-47
-47

Pasiva celkem

dar2008.indd 12-13

889
429

1 538
PASIVA

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy celkem
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

stav k posl. dni
účet. období
60
10

448

97
97
42
21
12
7
15
646
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2008

Příjmy
Dotace
Nadační příspěvky
Dary podnikatelů, firem
Ostatní příjmy

Příjmy celkem

545 000
220 070
769 292
126 555

Výdaje celkem
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Zápis o provedení kontroly hospodaření
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“o.s.
Revizní komise sdružení ve složení:
Jana Filipová, Kateřina Voláková, Ivana Líznerová

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení a kontrolu hospodaření se státních dotací a grantem HMP za rok 2008 a neshledala žádné nesrovnalosti.

1 660 917

Výdaje

Mzdy, odměny, honoráře
Nákup materiálu a zboží
Nákup služeb
Ostatní výdaje
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756 098
63 540
659 944
39 038

V Praze, dne 14. 2. 2009
Jana Filipová
předsedkyně revizní komise
Praha 6, Tobrucká 705/9
tel.: 723 605 624

1 518 620

31.3.2009 12:04:54
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DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2008 PODPOŘILI:

Sdružení rodičů a přátel Střediska „D A R“
Praha 6, Alžírská 647
tel.: 235 362 726
IČO: 44849656

Výbor sdružení v roce 2007:
Iva Herbstová, předsedkyně
Eva Volfová, místopředsedkyně
Petra Jarmarová
Michaela Růžková
Ing. Václav Filip

Revizní komise sdružení v roce 2007:
Jana Filipová, předsedkyně
Kateřina Voláková
Ivana Líznerová

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 266 38 061/0100

Jak nás najdete:
z konečné stanice metra A
Dejvická, tram. č. 20, 26, 2
směrem do Vokovic,
vystoupíte na stanici
Červený vrch (jedna
stanice za obchodním
domem Delvita)
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hlavní město Praha
NROS POMOZTE DĚTEM!
ČSOB Investiční společnost a.s., Praha 1
Agropol Group a.s. Praha 1
pan Ing. Pavel Čermák, EC HARRIS s.r.o. Praha 1
pan MUDr. Stanislav Juhaňák,
Nakladatelství TRITON, Praha 10
Nadace Charty 77, konto Bariéry, Praha 1
Kanadská obchodní komora, Praha 1
KOMBES, Praha 5
pan Ondřej Popelka, Tábor
paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 4
pan Ing. Tomáš Štěpánek, Praha
paní Jarmila Třísková, Praha 6
pan RNDr. Alexis Derviz, CSc, Praha 8
pan Jan Rotta, Dejvické hudební léto „KOTLABA“,
Praha 6
ATARI Club, Praha 6
paní Sylvie Cairola, Praha 7
paní Helena Winterová, Praha 4
pan Ing. Tomáš Jung, Praha 6
pan Jaroslav Fetterle, Praha 6
paní Jitka Hadačková, Praha
paní Miloslava Karasová, Květnice
paní JUDr. Zdena Štefflová, Praha 4
pan Václav Filip, Praha 4

ZAHRADNÍ SLAVNOST
A MIKULÁŠSKOU OSLAVU PODPOŘILI:

• KFC comp. Praha 6
• pan Jiří Jarmara, Blue Orange, Praha 9
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pan P. Boels, Praha
pan Jiří Kliment, Praha 2
pan Ivan Hlas, Praha 5
pan Norbi Kovacs, Praha
ET – Ensamble Terrible, Praha
Soubor Bělásek, ZŠ Bílá
Hudera & syn, Praha 6
paní Eva Adamová, VYŠEHRAD 2000 spol. s r.o. Praha
Abasto s.r.o., Lety u Dobřichovic
ZELIB, ovoce a zelenina, Praha 8
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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.
Our Association concentrates on the timely, early help
for families with children with special needs and disabilities We try to provide support at the most strenuous
and challenging time of their adaptation to the child’s
disability, and facilitate the home care – since December
1994 we provide daily transport of the children to and
from the day-care centre, and to and from the special
classes at the school in Alžírská St., Prague 6. Since
February 1998 we provide respite care over the weekend
once per month for 7 children with special needs. We
also 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.
The daily transportation to and from the facility is an
essential service for the parents. Since the children are
commuting from various parts of Prague and vicinity –
not being able to find similar services elsewhere closer
to their home – the commute is demanding for the
parents both timewise and financially. Taking in account
that most children can stay at the day-care centre not
longer than 4 hours per day, it leaves the mother with
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barely 2 hours of „free“ time for herself. In cooperation
with transport company, we currently provide transport
for 17–21 children.
As mentioned above, 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.
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.
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