Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení v roce
2012.
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 2013

Foto: Náš tým

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. 2012 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 2012
Finanční dar od Diplomatic Spouses Association a ČEPS nám umožnil poskytovat
odlehčovací službu během šesti víkendů vždy pro nejpotřebnější děti a jejich rodiny
za symbolickou cenu. Tuto službu jsme poskytli celkem pro 39 dětí/uživatelů
s těžkým postižením.
Ze stejných zdrojů jsme poskytli individuální odlehčovací službu v rodinách,
zejména během prázdninových měsíců a ke konci roku před svátky, kdy jsou rodiny
nejvíce každodenní péčí zatíženy (celkem pro 45 dětí v rozsahu 1345 hodin).
Pravidelně ji poskytujeme v rodině dnes již 19 letého mladíka s těžkým progresivním
onemocněním – celkem 4066 hodin za rok. Tuto službu zcela hradí individuální dárci
ze široké rodiny chlapce.
Státní dotace a grant HMP na mzdu koordinátorky odlehčovacích služeb garantovala
kontinuitu, spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb.

Týdenní pobyt v přírodě v rekreačním středisku „Nad Starým mlýnem“, Hřebečníky
– Šlovice, se dětem i nám velmi vydařil. Pobytu se zúčastnilo 17 dětí /uživatelů
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 13 dětí – celkem 120
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 18.837 Kč.
Na další vzdělávání pracovníků denního stacionáře jsme přispěli částkou 78.950 Kč,
z toho 63.000 Kč nám daroval ČEPS na kurz Bobath koncept pro naši
fyzioterapeutku.
I v tomto roce jsme uspořádali pro děti, sourozence a rodiče veselou Zahradní
slavnost, s dětmi podnikáme zajímavé výlety a vyhledáváme různé akce, kterých se
mohou děti s postižením v běžném prostředí s dětmi bez postižení účastnit.

Plány do budoucnosti
Jak roky utíkají, mají rodiče starosti o budoucnost svých zvlášť těžce postižených dětí.
Je to generace dětí, kterým se v 90. letech 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 dospívající děti dobré místo, kde by aktivně trávily část dne. Jsme moc rádi,
že se DC Paprsek podařilo v roce 2012 zahájit přestavbu v objektu Střediska DAR a
během roku 2013 bude moci nabídnout služby denního stacionáře mladým dospělým
lidem s těžkým kombinovaným postižením a pomoci jim zajistit důstojné prostředí.

Chci velmi poděkovat celému týmu Střediska Dar za jejich úžasnou práci a ochotu
řešit všechny problémy, které vyvstanou ohledně našeho syna Vojtíška. Máme ještě
další dva syny a kdybych nevěděla, ze mám ve Středisku Dar takovou oporu, tak bych
vše zvládala jen velmi těžce.
Děkujeme také za pravidelné respitní víkendy. I když se Vojtík poslední dobou hodně
zlepšil, tak se stale nemůže účastnit různých aktivit (bruslení, kino, divadlo, návštěva
aquaparku apod.). Můžeme tak bráškům vynahradit čas a pozornost, která je často
nasměrovaná právě k Vojtíkovi a při tom vědět, že je o Vojtíška skvěle postaráno.
Velice ráda bych také chtěla poděkovat za individuální asistenci, díky které jsem měla
minulý rok možnost absolvovat rekvalifikační kurz. Bez této služby bych se tohoto
intenzivního školení neměla šanci zúčastnit.
Děkujeme, že i přes těžké postižení našeho syna můžeme žít život jako ostatní rodiny,
které mají to štěstí mít zdravé děti.
Kateřina Procházková

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:
RESPITNÍ PÉČE – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY rok 2012:
Víkendové:
duben - 13.-15.
7 dětí
13.903
květen- 11.-13
6 dětí
19.185
14.-16.
7 dětí
20.385
září říjen 12.-14.
7 dětí
19.185
listopad - 16.-18.
7 dětí
21.585
prosinec - 14.-16.
5 dětí
16.385
--------------------------------------------------------------------------------------39 uživatelů
110.628 Kč
Víkendová služba byla hrazena:
Z daru Diplomatic Spouses Association of Prague
Z toho nájem: 14.310,Z daru ČEPS
Z toho nájem: 4.770,- péče
od rodičů
- jídlo
Individuální terénní:
únor 177
hodin
151
hodin
březen duben 16
hodin
květen 14
hodin
červen 39
hodin
červenec 110
hodin
srpen 434
hodin
28 hodin
září říjen 111,5 hodin
listopad 127 hodin
prosinec 138 hodin
Celkem:
1345,5 hod

7 dětí
6 dětí
1 dítě
1 dítě
1 dítě
3 děti
6 dětí
2 děti
5 dětí
6 dětí
7 dětí
45 dětí

Terénní služba byla hrazena:
Z daru Diplomatic Spouses Ass.
Z daru ČEPS
Od uživatelů
dary individuálních dárců

78.193
17.185
15.250
6.000

17.700
15.100
1.600
1.400
3.900
11.000
43.400
2.800
11.150
12.700
13.880
134.630 Kč

101.471
19.815
11.450
1.894

Život s postiženým dítětem určuje směr a běh věcí někdy překotnou rychlostí. Moc
jsme ocenili individuální odlehčovací službu, když jsme mohli jet s mladší dcerou na
hory a společně si zalyžovat.
To jsme ještě netušili, co nás v nejbližší době čeká. Náš Kryštof nám roste před očima
a péče o něj je stále náročnější co se do fyzické kondice pečovatelů týče. Byt v patře
přístupný po točitém schodišti se stal během pár měsíců velkým problémem.
Proto jsme začali rychle hledat nové bydlení. Vše se zdařilo, ale samozřejmě, aby vše
nebylo tak snadné, na stěhování do nového a vyklizení starého bytu jsme měli necelý
týden.
Opět díky možnosti individuální odlehčovací služby po 4 dny jsme stěhování zvládli a
Kryštof přijel domů už do nového pokojíčku. I když po prvním probuzení nevěřícně
koukal, zvykl si na nové prostředí úžasně rychle, tváří se spokojeně a my také, protože
najednou je vše zase o něco snadnější pro celou rodinu.
Děkujeme moc za tuto pomoc, které si považujeme a díky které jsme zvládli náročnou
situaci,
Klára a Vojtěch Čápovi rodiče Kryštofa Čápa

Foto: Matějská pouť

Individuální odlehčovací služby pro klienta V.Š.:
leden – prosinec

4066 hodin

Individuální odlehčovací služby pro V.Š.hrazeny:
Ing. Petr Knapp, Praha 6
Mgr. Tomáš Machurek, Praha 1
JUDr. Miloš Machurek, Finish v.o.s. Dašice
Pavel Šmilauer, Praha 5
Týdenní pobyt :
červen - 15.-22.
Náklady na pobyt a stravu:

Náklady na dopravu:
Celkem

á 335 Kč/den
17 dětí
17 asistentů/tek
á 389 Kč/den
3 asistentky
-“autobus s přívěsem tam a zpět
Societa o.p.s. transit tam a zpět
17 uživatelů

Z toho hrazeno:
rodiče 17 dětí platili za pobyt 2.000,- Kč
grant HMP – zdravotnictví
sponzorský dar Kanadské obchodní komory v ČR
ZŠ speciální Rooseveltova hradila náklady na pobyt a stravu
za 3 asistentky v rámci školy v přírodě pro rehabilitační třídu)
dary individuálních dárců

416.700 Kč

110.700
110.000
48.000
48.000

36.970
46.291
6.224
11.365
2.700
103.550 Kč

34.000
45.000
15.000
6.224
3.326

____________________________________________________________________

celkem

102 uživatelů/dětí

765.508 Kč

Koordinátorka odlehčovacích služeb
Hrubá mzda
Odvody na sociální a zdrav. pojištění
celkem
Hrazeno:
z dotace MPSV
z dotace HMP soc
CELKEM odlehčovací služby:

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

143.282
48.718
192.000 Kč
92.000
100.000

957.508 Kč
67.509 Kč
67.509

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU:
HIPOTERAPIE
Celkové náklady na hipoterapii v roce 2012:
leden
- 21 hod - 6 300 Kč
únor
- 11 hod - 3 300 Kč
březen - 28 hod - 8 400 Kč
duben
- 14 hod - 4 200 Kč
květen - 25 hod - 7 500 Kč
červen - 14 hod - 4 200 Kč
září
- 25 hod - 7 500 Kč
říjen
- 28 hod - 8 400 Kč
listopad - 34 hod - 10 200 Kč
-----------------------------------------------------celkem:
200 hodin - 60 000 Kč
________________________________________________________________
Z toho hrazeno:
z grantu HMP zdrav.
30.000 Kč
21.600 Kč
příspěvky rodičů
dary individuálních dárců 8.400 Kč
CANISTERAPIE
Celkové náklady na canisterapii:
13 dětí
120 hod
Z toho hrazeno:
Příspěvky rodičů dary individuálních dárců

Foto: Canisterapie

24.000 Kč
8.300 Kč
- 15.700 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12. 2012

Náklady

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Skutečnost v běžném účetním
období (v celých tisících Kč)
90
90
530
5
525
867
781
86
36
2
34
1 523

Výnosy
Tržby za vlastní výkony
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

97
97
299
855
855
317
317
1 568

45
45

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12 2012 ( v celých tisících Kč)

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samost. movité věci a soubory mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách
Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a vzp
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Pasiva celkem

stav k 1. dni
účet. období
0
10
1013
507
506
- 1023
281
281
6
275
281

stav k 1. dni
účet. období
218
432
111
321
- 214
- 14
- 200
63
63
1
2
48
14
12
1
- 15
281

stav k posl. dni
účet. období
0
10
1090
329
761
- 1100
298
298
7
291
298

stav k posl. dni
účet. období
173
343
111
232
- 170
0
- 215
125
125
7
0
35
25
13
50
-5
298

Přehled příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy
Dotace
Sbírky, Nadační příspěvky
Dary podnikatelů, firem
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

317.000,0,854.383,396.524,1.567.907,-

Výdaje
Mzdy, odměny, honoráře
Nákup materiálu a zboží
Nákup služeb
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

Foto:Týdenní pobyt v přírodě

866.616,90.402,530.473,35.524,1.523.015,-

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 granty HMP za rok 2012 a neshledala žádné
nesrovnalosti.

V Praze, dne 14. 3. 2013

Foto: Týdenní pobyt v přírodě

Jana Filipová
předsedkyně revizní komise
Praha 6, Tobrucká 705/9
tel.: 723 605 624

Sdružení rodičů a přátel Střediska „D A R“o.s.
Praha 6, Alžírská 647
IČO: 44849656
tel.: 737 575 412, 235 362 726
e-mail: osdar@volny.cz
www.dar.braillnet.cz
Výbor sdružení v roce 2012:
Eva Volfová, předsedkyně
Monika Janíková, místopředsedkyně
Petra Jarmarová
Ing. Václav Filip
Kateřina Procházková

Revizní komise sdružení v roce 2012:
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, 5 směrem do Vokovic,
vystoupíte na stanici Červený vrch (jedna stanice za obchodem Billa)

Foto: Týdenní pobyt v přírodě

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2012 PODPOŘILI:
Projekt respitní péče - víkendové pobytové a individuální terénní odlehčovací
služby, týdenní pobyt poskytujeme díky podpoře:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí - koordinátorka odlehčovacích služeb
• Hlavní město Praha, grant sociální - koordinátorka odlehčovacích služeb
• Hlavní město Praha, grant zdravotní - týdenní pobyt
• Diplomatic Spouses Association of Prague
• pan Ing.David Malúš, Etagra, s.r.o., Praha 1
• ČEPS, a.s., Praha
• DEJHULE - Sdružení Dejvických hudebníků „KOTLABA“, pan Jan Rotta,
Praha 6
• Kanadská obchodní komora v ČR, 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 JUDr. Jiří Kysela, Praha 1
• pan RNDr. Alexis Derviz, CSc, Praha 8
• dárci - návštěvníci koncertů v Carpe Diem a Chrámu sv. Mikuláše
• dárci narozeninové oslavy paní Lucie Kaletové
Hipoterapii - podpořili:
• Hlavní město Praha, grant zdravotnictví
• pan Nikolay Shishkin, Praha 5
Canisterapii podpořili:
• paní MUDr. Zuzana Čapková, Praha 8
• pan Nikolay Shishkin, Praha 5
• paní Helena Winterová, Praha 4
• paní JUDr. Zdena Štefflová, Praha 4
Vzdělávání a podporu pracovníků Střediska DAR - podpořili:
• ČSOB Investiční společnost a.s., Praha 5
• ČEPS, a.s., Praha
• paní MUDr. Marcela Galušková, Praha 4
• pan JUDr. Vladimír Galuška, Praha 6
• paní Jarmila Třísková, Praha 6
• paní Monika Janíková, Praha 6
Vybavení Střediska DAR podpořili:
• paní Jitka Hadáčková, Milevsko
• pan Nikolay Shishkin, Praha 5
• paní a pan Ioana a Stephen Londesborough, Leicestershire, U.K.
• Ing. Karel Almásy, Praha 4
• paní Květoslava Doulová
• drobní dárci sbírky DPD – „a čeho se vzdáte vy?“

•
•

paní Věra Sedláková, Praha 6
pan Milan Nechvátal, Praha 6

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 nám sponzorsky tiskne:
• Tiskárna F&F, pan Pavel Flodr, Praha 4
Pozvánky a PF nám navrhuje, pomoc s grafickou úpravou výroční zprávy nám
věnuje:
• Mgr. Kateřina Dušková, Praha 6
• pan Filip Kreuziger
Kalendáře nám tvoří a tiskne:
• Mgr. Kateřina Dušková, Praha 6
• pan Bc. Ladislav Bušek, Roztoky
• paní Olga Janderová, Praha 6
• pan Jaromír Fetterle, Praha 6
Náklady na účetní firmu Kočka – celkem 60.174 Kč nám pomáhají hradit:
• Hlavní město Praha, grant sociální
• pan Nikolay Shishkin, Praha 5
• paní JUDr. Zdena Štefflová, Praha 4
• paní Marie Bulantová, Praha 5
• sponzoři asistence pro V.Š.
pomoc a čas se spravováním podúčtu sponzorských darů pro V.Š. nám věnuje:
● pan Zdeněk Kárník, Praha
Děkujeme
Lucii Kaletové, která pro nás uspořádala koncert v Carpe Diem
Martinu Steklému, který v prostorách Carpe Diem uspořádal krásnou výstavu svých
fotek našich dětí.
Sdružení Dejvických hudebníků „KOTLABA“, panu Janu Rottovi za výtěžek z
DEJHULE
Sylvii Stretti, která nám zařídila koncert v Chrámu sv. Mikuláše.
Umělcům, kteří pro nás bez nároku na honorář vystoupili na koncertech:
Carpe Diem
Mirka Savčuková s kapelou Dámi a Pány, Mrakoplaš, Michael Janík a Simona
Klímová, Pavla Milcová a Peter Binder
Dejvické hudební léto
Blue Efect, Václav Neckář a Bacily, Ruda z Ostravy, Fast Food Orchestra, Ivan Hlas,
Yo-Yo Band, ParadeMarche, OOZ, Coctail ala Motejl a Bonebroke

Chrám sv. Mikuláše
Irena Troupová, Lukáš Vendl, Jan Siřínek, Ensemble Quillaume, ET - Ensemble
Terrible, Petr Kužvart, Petr Tvrdek, Iveta Tvrdková – Karmazínová, Ondřej Galuška,
Michael Janík a Simona Klímová
Zahradní slavnost
Vedle jak ta Jedle, Ivan Hlas a Norbi Kovacs, Michael Janík a Simona Klímová,
ET - Ensamble Terrible, pan Jiří Kliment – zvukař
Zahradní slavnost dále podpořili:
• paní Milada Simandlová svými lahůdkami
• rodiče a přátelé svými domácími výrobky
• Hudera & syn s.r.o., Praha 6
• ZELIB, ovoce a zelenina, Praha 8
• paní Ivana Hájková, Výroba lahůdek, 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 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.
The Diplomatic Spouses Association´s contribution in 2012 provided personnel costs
for respite care assistance, and has added 815 hours more to individual respite care,
and 5 weekend 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 daycare centre, and the education for school age children, enable the family to keep their
child with disabilities at home.

I want to thank to all members of the DAR center for their excellent work and
the wiliness to solve all problems that come up according to our son Vojta. We have
got two other sons and I am really glad that I have this great support at the DAR
center otherwise it would be very difficult for me to manage everything.
We also want to thank you for the regular babysitting (respit) weeekends. Even
though Vojta is doing better recently, he still cannot join us to do some activities (e.g.
ice-skating, cinema, theatre, aquapark). Thanks to these weekends, we are able to
give the attention to our other two sons and at the same time, we know that an
excellent care is given to Vojta.
I would like to thank you for the individual assistance service, too. Thanks to that I
was able to attend an intensive study course and got my instructor license.
Thank you that we can live a normal family life despite of our son's handicap.
Kateřina Procházková
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