
 
 
 
výroční zpráva 
za rok 2011 
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ o.s. 
 
Vážení přátelé, 
 
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení v roce 
2011. 
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Vám všem, kteří jste naši práci podpořili 
finanční, materiální či osobní pomocí. 
 
 
Za  občanské sdružení „DAR“ 
Eva Volfová, předsedkyně 
Monika Janíková, místopředsedkyně 
březen 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ o.s. 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. 2011 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: 

• poskytováním odlehčovacích služeb nabídnout rodičům potřebný odpočinek 
• zvyšovat kvalitu služeb Střediska DAR v Praze 6 (materiální vybavení, další 

vzdělávání personálu, hipoterapie, canisterapie) 
• podporovat zájmy a práva, začlenění dětí s postižením do běžných mateřských 

a základních škol v obci 
 
 
 
Činnost v roce 2011 
 
 
Grant sbírkového projektu Pomozte dětem!,  který společně organizují NROS  a ČT, 
nám umožňil poskytovat víkendovou odlehčovací službu dětí vždy jeden víkend  
v měsíci pro 7 nejpotřebnějších dětí a jejich rodin za symbolickou cenu až do října 
2011. Tuto službu jsme poskytli celkem pro 56 dětí s těžkým postižením.  
Protože jsme poprvé za 13 let nezískali grant Pomozte dětem!, do konce roku jsme již 
víkendovou službu nemohli za stejných podmínek poskytnout. Získali jsme naštěstí 
finanční dar od sdružení Diplomatic Spouses Association na individuální 
odlehčovací službu, kterou jsme poskytovali zejména během prázdninových měsíců a 
ke konci roku před svátky, kdy jsou rodiny nejvíce každodenní péčí zatíženy (celkem 
pro 31 dětí v rozsahu 927 hodin). Víkendovou odlehčovací službu budeme poskytovat 
dále v roce 2012 ze sponzorských darů. 
 
 
V naléhavých případech poskytujeme odlehčovací službu individuálně hned,   
nastane-li tíživá situace v rodině, pravidelně ji poskytujeme v rodině 17 letého chlapce 
s těžkým progresivním onemocněním – celkem 3193 hodin za rok. Tuto službu zcela 
hradí rodinní individuální dárci ze široké rodiny chlapce. Státní dotace na mzdu 
koordinátorky odlehčovacích služeb garantuje kontinuitu, 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 17 dětí s postižením s doprovodem 20 
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.   
 
 
 HMP nám poskytuje dotaci na hipoterapii . Děti ze stacionáře i speciálních tříd  - 
celkem 30 dětí - mají hipoterapii na doporučení neurologa jedenkrát v týdnu – celkem 
200 hodin za rok.  
Ze sponzorských darů hradíme individuální canisterapii pro 12 dětí – celkem 140 
hodin za rok. 
 
Vybavení vodoléčby umožňuje všem dětem ve stacionáři a rehabilitačních třídách 
dvakrát v týdnu rehabilitaci ve vodě. Ze sponzorských darů jsme přispěli na vybavení 
denního stacionáře a místnosti pro relaxaci a muzikoterapii částkou 13.476 Kč. 
Na další vzdělávání pracovníků denního stacionáře jsme přispěli částkou 23.350 
korun. 
 
I v tomto roce jsme uspořádali pro děti, sourozence a rodiče veselou Zahradní 
slavnost, Mikulášskou besídku, s dětmi podnikáme zajímavé výlety a vyhledáváme 
různé akce, kterých se mohou děti s postižením v běžném prostředí s dětmi bez 
postižením účastnit.  
 
 
 
Plány do budoucnosti 
 
Jak roky utíkají, mají rodiče starosti o budoucnost svých zvlášť těžce postižených dětí. 
Je to generace dětí, kterým se v počátcích 90. let již dostalo služeb rané péče, podpory 
rodině, doprovázení při řešení náročné životní situace, odlehčovacích služeb pro 
rodinu, vzdělávání v rehabilitačních třídách pro žáky s nejtěžším postižením. Hledají 
pro své děti dobré místo pro denní pobyt. Dvěma jejich dětem  už je letos 18 a 19 let  
a služby denního stacionáře pro takto těžce postižené mladé lidi nejsou v této části 
Prahy dostupné. 
Chtěli bychom se věnovat také těmto mladým dospělým lidem s těžkým 
kombinovaným postižením a pomoci jim zajistit důstojné prostředí.  
Chceme  podpořit službu denního stacionáře pro tuto cílovou skupinu s kapacitou  
6 uživatelů pro denní pobyt,  s možností týdenního pobytu pro 2 uživatele z rodin,  
kde již nazraje doba pro větší osamostatnění z obou stran.  
Rozšíření služeb lze řešit nástavbou jednoho podlaží nebo stavebními úpravami 
dalších prostor v areálu Střediska DAR. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       
VYÚČTOVÁNÍ   PROJEKTU: 
RESPITNÍ  PÉČE – ODLEHČOVACÍ  SLUŽBY   rok 2011: 
 
Víkendová služba: 
leden - víkend        7 dětí              20. 085  
únor -    víkend   7 dětí   20.235  
březen - víkend              7 dětí   20.085  
duben -  víkend   7 dětí   20.235  
květen - víkend    7 dětí   20.235  
červen - víkend    7 dětí   20.085  
září -   víkend     7 dětí   20.085  
říjen -  víkend     7 dětí              20.235  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               56 dětí                        161.280 Kč 
 
Víkendová služba hrazena: 
ze spol. sbírky NROS a ČT, Pomozte dětem! -  péče - 115.150 
        nájem -   18.864 
od rodičů      - péče     -    19.316 

- jídlo     -      7.950 
            celkem          161.280 Kč 
 
 
 
Týdenní pobyt :                     
červen -    17 dětí                           133.087 Kč 
  
Týdenní pobyt hrazen: 
 ze spol. sbírky NROS a ČT Pomozte dětem!  -          56.000    
 od rodičů za 17 dětí  á 1.500 Kč                      25.500    
 dar  Kanadské obchodní komory v ČR                        20.000    
 ZŠ speciální Rooseveltova za 4 asistentky - učitelky 
  rehabilitačních tříd)                      6.320   
 dary individuálních dárců                    25.267   
 celkem                                133.087 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Život s dítětem s postižením je náročnější než když je dítě zdravé. My máme Martínka, 
naše Slunce z Marsu, a ještě dvě menší děti. Máme krásnou a šťastnou rodinu. Aby to 
tak bylo, neobejdeme se bez pomoci ostatních. Chtěla bych strašně moc poděkovat  
DARu za hrazení individuálních asistencí pro Martínka. Martínek jedno odpoledne 
v týdnu tráví s dvěma milými mladými lidmi. Pro nás je to nedocenitelná pomoc. 
Nejsme si jisti, jestli bychom si mohli dovolit takovou službu  jako rodina s třemi 
malými dětmi platit. A proto vám  velice děkujeme!   
 
Martina a Josef Kučerovi 
 
 
Individuální odlehčovací služby:  
 
leden -  12 hodin  1 dítě          1.200  
únor     - 12 hodin  1 dítě          1.200 
březen  -    4 hodiny  1 dítě                                     400 
duben  -             6 hodin  1 dítě             600 
květen  - 52,5 hodin  2 děti          5 250 
červen -  18 hodin  2 děti          1.800 
červenec -      395 hodin  6 dětí                                39.500  
srpen   -         116 hodin  4 děti                                11.600 
září   -              34 hodin  2 děti          3.400 
říjen   -           121 hodin  5 dětí                               12.100 
prosinec -       157 hodin  6 dětí                                15.700  
Celkem:         927,5  hod                  31 dětí                               92.750 Kč 

 
 
 
 
Individuální odlehčovací služby hrazeny: 

 dar Diplomatic Spouses Association -  ind. asistence                54.550 
 ze spol. sbírky NROS a ČT, Pomozte dětem!  -                         22.365                     
 Nadace Charty 77 - Fond SKANSKA – ind. asistence       10.000   

dary individuálních dárců           5.835 
celkem                       92.750 Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prázdniny, s Vánocemi asi nejnáročnější období pro mě. Pro maminku postiženého 
dítěte. 
Hromadí se intenzita bytí se synem, únava, bezmoc, touha utéci nebo snad něco 
změnit? 
V těchto chvílích je každá pomoc dobrá. 
A proto děkuji. 
Děkuji za pomoc, za asistenci a za příspěvek na asistence. Díky nim, jsem tyto 
prázdniny, zvládla mnohem lépe, než loňské. 
Mohla jsem se zdravým synem vyrazit hledat poklady /geocaching/, mohla jsem jít 
nakoupit a nebo navštívit moji kamarádku a v klidu si s ní popovídat. 
Děkuji. 
 
Kateřina Straková maminka  Jakuba Straky 
 
 

 
Individuální  odlehčovací služby pro klienta V.Š.: 
 

leden – prosinec                  3193,5  hodin                     319.385  
 
Individuální odlehčovací služby pro V.Š.hrazeny: 

 Ing. Petr Knapp, Praha 6                         300.000  
 Mgr. Tomáš Machurek, Praha 1      120.000 
            dar Diplomatic Spouses Association -  úvazek asistenta DPČ  50.536 
 JUDr. Miloš Machurek, Finish v.o.s. Dašice          48.000 

Pavel Šmilauer, Praha 5            48.000 
Ing. Fedor Rusňak, ATPS s.r.o., Praha 5                                     8.000 

 
 
____________________________________________________________________ 
celkem              105 dětí              706.502 Kč  
 
  
Koordinátorka odlehčovacích služeb               325.000 Kč 

Hrazeno z dotace MPSV                            325.000 Kč 
 
 

CELKEM odleh čovací služby:               1.031.502 Kč 
             

 
 
Pomůcky a vybavení pro klienta V.Š.:    350.000 Kč 
 
Hrazeno z daru:  
 Ing. Petr Knapp, Praha 6     



 
VYÚČTOVÁNÍ  PROJEKTU:              
 
 H I P O T E R A P I E 
 
 
  Celkové náklady na hipoterapii:         

                                             leden      -      14 hod    -    4 200  Kč                                       
                                             únor        -     14 hod    -    4 200  Kč  
                                             březen     -     35 hod    -  10 500  Kč     
                                             duben      -     11 hod    -   3 300  Kč    
                                             květen     -     28 hod    -   8 400  Kč   
                                             červen     -     18 hod    -     5 400  Kč   
                                             září          -     21 hod    -    6 300  Kč 
                                             říjen         -     21 hod    -    6 300  Kč 
                                             listopad    -     21 hod     -   6 300  Kč  
                                             prosinec   -     17 hod     -   5 100  Kč                              
                                            ------------------------------------------------------ 
                                             celkem:       200 hodin -   60 000  Kč   
________________________________________________________________ 
Z toho hrazeno:                  50% z grantu MHMP       30.000  Kč                                                      
         příspěvky rodičů              24.900  Kč   
           dary individuálních dárců     5.100  Kč   

 
 
 
 
 
 
C A N I S T E R A P I E 
 
 
Celkové náklady na canisterapii: 
 
    12 dětí     140 hod    28.000 Kč 
 
    Z toho hrazeno: 
 
    Příspěvky rodičů    -        7.500 Kč 
    dary individuálních dárců    - 20.500 Kč 
 
  
 
 
              
 
 
 



 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýd ělečné organizace ke dni 31. 12. 2011 
 
 
Náklady      Skutečnost v běžném účetním 

období   (v celých tisících Kč)  
 
Spotřebované nákupy celkem        25 
Spotřeba materiálu         25 
Služby celkem        405 
Opravy a udržování           1 
Ostatní služby        404 
Osobní náklady celkem      935 
Mzdové náklady       822 
Zákonné sociální pojištění      113 
Ostatní náklady celkem      375 
Dary                    356 
Jiné ostatní náklady         19 
Odpisy           19  
Náklady celkem               1 759 
 
 
Výnosy 
 
Tržby za vlastní výkony        90 
Ostatní výnosy celkem      468 
Zúčtování fondů       468 
Přijaté příspěvky celkem      832 
Přijaté příspěvky (dary)      831 
Provozní dotace celkem      355 
Provozní dotace       355 
Výnosy celkem               1 745 
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním                           -14 
Výsledek hospodaření po zdanění                 -14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZVAHA  pro nevýd ělečné organizace ke dni 31. 12 2011  ( v celých tisících Kč)
  
        
AKTIVA    stav k 1. dni    stav k posl. dni

   účet. období     účet. období  
 
Dlouhodobý majetek celkem       19       0 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek     10     10 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem             1006            1013 
Samost. movité věci a soubory mov. věcí   507   507 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek    499   506 
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem            - 997                     - 1023 
Krátkodobý majetek celkem                512   281 
Krátkodobý finanční majetek     512   281 
Pokladna         14       6 
Účty v bankách      498   275 
Aktiva celkem      531   281 
 
 
PASIVA stav k 1. dni     stav k posl. dni           

účet. období     účet. období 
 
Vlastní zdroje celkem  447   218 
Jmění celkem  647   432 
Vlastní jmění   111                             111 
Fondy   536   321 
Výsledek hospodaření celkem           - 200            - 214 
Účet výsledku hospodaření                 0              - 14 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let             - 41            - 200 
Cizí zdroje celkem    84     63 
Krátkodobé závazky celkem    84     63 
Dodavatelé     14                  1 
Ostatní závazky      2                                  2 
Zaměstnanci     32     48 
Závazky k institucím soc. zabezpečení a vzp     12     14 
Ostatní přímé daně      8     12 
Dohadné účty pasivní    31                                  1 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  - 15   - 15 
Pasiva celkem  531   281

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přehled příjmů a výdajů za rok 2011 
 
 
Příjmy  
 
Dotace      355.000,- 
Sbírky, Nadační příspěvky              286.935,- 
Dary podnikatelů, firem                      756.477,- 
Ostatní příjmy                347.360,- 
Příjmy celkem            1.745.772,- 
 
 
 
Výdaje 
 
Mzdy, odměny, honoráře   935.439,- 
Nákup materiálu a zboží     25.106,- 
Nákup služeb     405.607,- 
Ostatní výdaje                393.032,- 
Výdaje celkem               1.759.184,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápis o provedení kontroly hospodaření 

Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“o.s. 
                           Revizní komise sdružení ve složení: 

Jana Filipová, Barbora Čekanová, Ivana Líznerová 
 
 
 

 
 Revizní komise provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení,  
kontrolu hospodaření se státní dotací a grantem HMP za rok 2011 a neshledala žádné 
nesrovnalosti.  
 
 
V Praze, dne 14. 3. 2012               Jana Filipová 
      předsedkyně revizní komise 
      Praha 6, Tobrucká 705/9  
      tel.: 723 605 624 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sdružení rodičů a přátel Střediska  „D A R“o.s. 
  Praha 6, Alžírská 647 
  tel.:   737 575 412 
  IČO: 44849656 
 
Výbor sdružení v roce 2011: 
  Eva Volfová,  předsedkyně 

Monika Janíková, místopředsedkyně 
Petra Jarmarová 

  Ing. Václav Filip 
  Kateřina Procházková    

                        
 
Revizní komise sdružení v roce 2011: 
  Jana Filipová, předsedkyně 
  Barbora Čekanová 
  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, 36 směrem do Vokovic, 
vystoupíte na stanici Červený vrch (jedna stanice za obchodem Billa) 



DĚKUJEME VŠEM, KTE ŘÍ NÁS V ROCE 2011 PODPOŘILI: 
 
Projekt respitní péče -  víkendové, týdenní a individuální odlehčovací služby 
poskytujeme díky podpoře: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí   -  koordinátorka odlehčovacích služeb 
• Sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM!, který společně organizují NROS a ČT 
• Diplomatic Spouses Association of Prague 
• pan Ing.David Malúš, Etagra, s.r.o., Praha 1 
• Kanadská obchodní komora v ČR, Praha 1 
• Nadace Charty 77- konto Bariéry, FOND SKANSKA,  Praha 1 
• pan Ing. Petr Knapp, Praha 6 
• pan Mgr. Tomáš Machurek, Praha 1    
• pan JUDr. Miloš Machurek, Finish v.o.s. Dašice        
• pan Pavel Šmilauer, Praha 5        
• pan Ing. Fedor Rusňak, ATPS s.r.o., Praha 5 
• ASTERA 7  s.r.o., Praha 
• pan Ing.Jan Šach, Praha 6 
• pan RNDr. Alexis Derviz, CSc, Praha 8 
• paní Milada Mošnová, Praha 6 
• paní JUDr. Zdena Štefflová, Praha 4 
• paní Irena Zíková, Praha 6 
• pan Jiří Cairola, Praha 7 

 
Hipoterapii -  podpořili: 

• Hlavní město Praha 
• pan Ing.Jan Šach, Praha 6 

 
Canisterapii podpořili: 

• paní MUDr. Zuzana Čapková, Praha 8 
• paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 4 
• paní Jarmila Třísková, Praha 6 
• paní Romana Golejová, Praha 10 

 
 
Vzdělávání a podporu pracovníků Střediska DAR nám pomáhají hradit: 

• ČSOB Investiční společnost a.s., Praha 5 
• Pan Pavel Čermák, EC Harris s.r.o., Praha 1 
• paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 4 
• paní Romana Golejová, Praha 10 
• paní Jarmila Třísková, Praha 6 
• paní MUDr. Zuzana Čapková, Praha 8 
• pan Ing. Tomáš Štěpánek, Praha 6 
• paní Zita Muzikářová, Praha 
• paní Monika Janíková, Praha 6 

 
 
 



 
 
Vybavení Střediska DAR podpořili: 

• DEJHULE - Sdružení Dejvických hudebníků „KOTLABA“, pan Jan Rotta,  
Praha 6 

• Jana a Milan Nechvátalovi, Praha 6 
• paní Jitka Hadáčková, Milevsko 
• pan Miroslav Bereň, Praha 

 
 
Webové stránky o.s. nám upravuje a aktualizuje: 

• pan Ondřej Popelka, Tábor 
• paní Petra Jarmarová, Praha 6 
• Bc. Jaroslav Rážek, Budyně nad Ohří 

 
 
Výroční zprávu a vizitky o.s. nám tiskne: 

• Tiskárna F&F, pan Pavel Flodr, Praha 4 
pomoc a čas s  grafickou úpravou výroční správy nám věnuje:  

• Pan Filip Kreuziger 
 
 
Pozvánky na zahradní a mikulášskou slavnost tvoří: 

• Mgr. Kateřina Dušková, Praha 6 
 
Kalendáře nám tiskne: 

• pan Jaromír Fetterle, Praha 6 
 
 
Náklady na účetní firmu  Kočka – celkem 60.174 Kč nám pomáhají hradit: 

• pan Ing. Tomáš Štěpánek, Praha 6 
• ASTERA 7  s.r.o., Praha 
•  paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 4 
• IZIP a.s., pan MUDr. Pavel Hronek, Praha 4 
• paní Helena Winterová, Praha 4 
• paní Jarmila Třísková, Praha 6 
• paní Marie Bulantová, Praha 5 
• pan Oleg Man, Praha 7 

 
pomoc a čas se spravováním podúčtu sponzorských darů pro V.Š. nám věnuje: 
      ●    pan Zdeněk Kárník, Praha  
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAHRADNÍ  A MIKULÁŠSKOU  SLAVNOST   PODPOŘILI: 

• skupina Vedle jak ta Jedle, Praha 4 
• pánové Ivan Hlas a Norbi Kovacs, Praha  
• Michael Janík a Simona Klímová 
• ET - Ensamble Terrible, Praha 
• pan Jiří Kliment - zvukař, Praha 2  
• IZIP a.s., pan MUDr. Pavel Hronek, Praha 4 –  na občerstvení  

Ethnocatering - Berkat - Inbáze 
• KFC comp. Praha 6 
• Hudera & syn, Praha 6  
•  paní Eva Adamová, VYŠEHRAD 2000 spol. s r.o. Praha 1 
• Abasto s.r.o., Lety u Dobřichovic              
• ZELIB, ovoce a zelenina, Praha 8 
• paní Milada Simandlová svými lahůdkami 
• rodiče a přátelé svými domácími výrobky 
• paní Ivana Hájková, Výroba lahůdek, Praha 6 

 
 
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 till April 2009 we provided daily transport of the children 
to and from the day-care centre, and to and from the special classes.  
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 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.  
The Diplomatic Spouses Association´s contribution in 2011 provided personnel costs 
for respite care assistance, and has added 1048 hours more to individual respite care, 
and has added one assistant with 18 hours a week for the afternoon program for a boy 
with severe disability.  
 
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.  

 
 
 

Sent: Monday, September 12, 2011 6:43 PM 
Subject: thank you 
 
Holiday, along with Christmas, may be  the most exacting time  for me as mother of a 
handicapped child. The intensity of being with my son accumulates as well as fatigue, 
helplessness, desire to run away or perhaps to change something? 
 
In these moments every help comes in handy. And that´s why I thank. I thank you for 
help, for assistance and for contribution to the assistances. I managed this holiday 
much better than the last one thanks to them. I was allowed to set out on geocahing ( 
treasure search), to do some shopping or to visite a friend of mine and have a chat 
with her in peace. 
 
Thank you. 
 
Kateřina Straková, mother of Jakub Straka 

 
------------------------------------------------ 

 
Life with a child with disabilities is more demanding than when the child is healthy. 
We have Martínek, our sun from Mars, and two younger children. We have a beautiful 
and happy family. To do so, we can not do without the help of others. I would like to 
thank very much to DAR for payment of individual assistance for Martínek.  Once a 
week Martínek  spends his afternoon in company of two nice young people. It is  a 
priceless help for us, I´m not sure, we could afford to pay this service as a family with 
three small children. And that´s why we thank you very much!  
 
Martin and Josef Kučera 
 
 



 
 
 
 
 
Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“o.s. -  
občanské sdružení pro pomoc a podporu 
Dětem A Rodičům dětí s postižením 
Praha 6, Alžírská 647 
tel.:  235 362 726 
e-mail: osdar@volny.cz 
www.dar.braillnet.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


