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Výroční zpráva za rok 2006

1. Úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2006. Naše služby sociální a pracovní rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny a rekvalifikace představují jednu z možností jak řešit
v produktivním věku změnu nebo ztrátu vidění. Naši klienti patří k těm, kteří se ke ztrátě
zraku postavili aktivně, nerezignovali a chtějí znovu žít samostatně, být soběstační, získat
nové pracovní dovednosti a uplatnit se s nimi na trhu práce. Do střediska přicházejí i zrakově
postižení od narození, kteří mají problém s pracovním uplatněním a chtějí ho řešit. Proto vždy
při prvním kontaktu s klienty posuzujeme jejich stávající životní situaci a shromažďujeme
informace o tom, které činnosti způsobují jejich závislost na ostatních. Na základě toho si
definujeme hlavní cíle pobytu u nás a naplánujeme nácvik jednotlivých činností a pořadí
jejich důležitosti. Jsou to především potřeby prostorové orientace a mobility, komunikační
potřeby, manuální dovednosti, které ve výukových jednotkách realizujeme a průběžně
hodnotíme. Pokud se podaří klientovi i nám zrealizovat všechny stupně našich sociálních
služeb a výsledkem je klientova integrace do společnosti a konkrétní pracovní uplatnění je
potvrzena smysluplnost naší práce a klientova snažení. Na následujících stránkách Vám
nabízíme podrobnější seznámení s naší činností, kterou vykonáváme již 12 let. Závěrem chci
poděkovat všem, kteří se na realizaci našich služeb podílejí přímo, tj. pracovníkům střediska i
nepřímo,tedy těm, kteří nás podporují finančně a mediálně a těm organizacím, které s námi
spolupracují.

Mgr. Marie Schifferová
ředitelka střediska
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2. Složení kontrolních orgánů střediska :
Představujeme novou členku správní rady:
19.6. 2006 došlo ke změně ve složení správní rady. Členství v ní přijala paní JUDr. Vlasta
Parkanová, poslankyně Parlamentu ČR, nyní i ministryně obrany ČR.
Paní JUDr. Vlasta Parkanová se narodila 21.11. 1951. Vystudovala gymnázium a následně
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jí byl v r. 1988 udělen i titul JUDr. Pracovala
v zemědělských organizacích a v r. 1989 se stala spoluzakladatelkou Občanského fóra
v Táboře. R. 1990 se stala poslankyní Federálního shromáždění, později poslankyní
Parlamentu ČR. V r. 1997-98 byla ministryní spravedlnosti ČR. V současné době je
ministryní obrany ČR. Vážíme si toho, že JUDr. Vlast Parkanová je členkou naší správní rady
a že i přes obrovskou zodpovědnost a časové vytížení si dokáže najít prostor a věnovat nám
pozornost.

Správní rada :
předseda správní rady: PhDr. Rudolf Volejník
členka správní rady: Mgr. Jana Janková
členka správní rady: JUDr. Vlasta Parkanová
Dozorčí rada :
předsedkyně dozorčí rady: Ing. Ivana Šefčíková
členka dozorčí rady: MUDr. Jitka Řehořová
členka dozorčí rady: Mgr. Eva Hadáčková

3. Základní poskytované sociální služby:
- sociální rehabilitace
- pracovní rehabilitace
- rekvalifikace
- krizová pomoc
- osobní asistence
- centrum denních služeb

Průběh jednotlivých aktivit :
Sociální rehabilitace – projekt reaguje na nepříznivou situaci ve které se ocitne člověk po
změně vidění. Metodou práce je individuální přístup ke klientovi, kterému je dle jeho potřeb
poskytována psychoterapeutická pomoc, sociální poradenství a nácvik v jednotlivých
výukových disciplinách (prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobslužné činnosti,
čtení a psaní Brailleova bodového písma, nácvik psaní na kancelářském psacím stroji, dle
vizuálních schopností reedukační nebo kompenzační výcvik, rozvíjení fyzických dovedností,
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komunikační výcvik i v cizím jazyce, dle potřeby nácvik vlastnoručního podpisu) vedoucí k
soběstačnosti.

Pracovní rehabilitace – navazuje na sociální rehabilitaci a jejími účastníky jsou i nevidomí od
narození. V rámci tohoto projektu probíhá dokončení nácviku dovedností uvedených v
sociální rehabilitaci, zácvik na práci s elektronickými kompenzačními pomůckami a výcvik
hmatu v ergoterapeutických dílnách, který je součástí testování předpokladů pro vytypování
budoucího pracovního zaměření. Důležitou součástí pracovní rehabilitace je sociální
poradenství a informační servis, kdy pomáháme klientům v komunikaci se sociálními odbory
pověřených obcí a s úřady práce.
Rekvalifikace – ve spolupráci s úřady práce (ty většině klientů hradí školné) nebo se sponzory
realizujeme rekvalifikační kurzy, na které máme akreditace MŠMT ČR, u kurzu masér MZ
ČR (tento kurz organizuje Taktila, s.r.o.). Jedná se o tyto obory:
- košíkářská výroba
- keramická výroba
- tkalcovská výroba
- masér a slabozraký masér
- obsluha PC se speciální úpravou pro zrakově postižené.
Po ukončení kurzu klienti složí závěrečnou zkoušku a dostanou osvědčení s celostátní
působností. Středisko Dědina je zapojeno do projektu International Education Society a na
všechny svoje projekty je oprávněno vydávat absolventům mezinárodní certifikát mající
platnost v EU.
Krizová pomoc – tuto službu poskytujeme těžce zrakově postiženým, kteří se ocitli v
nepříznivé sociální situaci zejména co se týká bydlení. Pomáháme jim při navázání kontaktu s
jejich společenským prostředím, s prosazováním jejich práv a tak nalézt východisko ze
situace, která se jim původně zdála bezvýchodná a tudíž neřešitelná.
Osobní asistence – tuto službu poskytujeme našim klientům při jejich osobním kontaktu s
lékaři, úřady a při příjezdech a odjezdech ze střediska. Míra osobní asistence je individuální a
vyplývá z úrovně samostatného pohybu s bílou holí a komunikačních dovedností klienta.
Centrum denních služeb – někteří klienti z Prahy a Středočeského kraje nevyužívají našich
služeb pobytově a do střediska docházejí dle stanoveného rozvrhu výuky. Často to vyplývá z
povinností, které mají vůči svým nezletilým dětem a týká se to především žen.

4. Průběh realizace služeb pro jednotlivé klienty:
Klient přichází na základě doporučení lékařů, sociálních odborů, úřadů práce nebo
regionálních pracovišť SONS ČR. V některých případech úvodní jednání, které je telefonické
nebo písemné, vyústí v diagnostický pobyt, na jehož základě je klient zařazen do vzdělávacích
aktivit. Je mu sestaven individuální rozvrh, který se upravuje dle tempa získaných dovedností.
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Je rovněž uzavřena dohoda, která vymezuje vztah klient – středisko a je seznámen s vnitřním
řádem střediska. Když dojde k ukončení poskytování služeb je s klienty sociální a pracovní
rehabilitace proveden závěrečný pohovor, jehož výsledek je pro nás zpětnou informací, pro
klienty doporučením na základě kterého návazně využívají dalších služeb. Klienti
rekvalifikace po ukončení kurzu vykonají teoretickou i praktickou závěrečnou zkoušku a
obdrží osvědčení. Následně ve spolupráci s úřady práce a regionálními pracovišti SONS
pomáháme klientům při získávání konkrétního pracovního uplatnění, vytvoření kontaktů na
pracovišti a zajištění orientace na pracovišti. Všechny služby jsou poskytovány na základě
rozhovoru s klientem, testování jeho schopností a z toho vyplývajících individuálních
možností směřujících k pracovnímu uplatnění a schopnosti využívat svých práv a kontaktů se
společností.

5. Příklad dobré praxe:
Uvádím životní příběh klienta, který je příkladem prolínání se našich služeb.
KLIENT : Vladimír
věk 23 let
diagnóza – retinopatie nedonošených, amauroza od narození,
mentální postižení
Žil s matkou v okresním městě. Tam navštěvoval speciální školu a praktickou školu, kde měl
s ohledem na zrakové postižení sestaven individuální vzdělávací plán. Přístup matky i učitelek
ve škole nebyl adekvátní vzhledem k rozvoji jeho samostatnosti a soběstačnosti. Byla mu
věnována přepéče. Vyniká v oblasti sluchových dovedností, má absolutní sluch, od dětství se
vzdělává ve hře na klavír, v posledních letech ve studiu OAZA pro mentálně postižené. V r.
2005 jeho matka těžce onemocněla a z rozhodnutí sociálního odboru byl umístěn v našem
středisku. Při nástupu k nám bylo dohodnuto s jeho starší sestrou,že v době kdy není provoz
v našem zařízení se budou o něj starat. Bohužel již o vánocích 2005 bylo jasné, že rodině
sestry je na obtíž a že nadále mu péči nechtějí poskytovat. Byli jsme nuceni pro Vladimíra
hledat místo, které by se mu stalo trvalým pobytem. Byt jeho matky byl vyklizen a ona byla
umístěna nejprve v léčebně dlouhodobě nemocných a následně v Domově důchodců. Choroba
ji změnila, o Vladimíra přestala mít zájem. Získali jsme trvalé umístění v Domě dobré vůle na
Nouzově, a to od 1.1.2007. Při zajišťování výše uvedeného jsme zjistili, že Vladimír je i
částečně zbaven svéprávnosti, a to k právním úkonům. Nadále funkci veřejného opatrovníka
bude vykonávat pracovnice Městského úřadu v Unhošti. V našem zařízení, přes psychickou
náročnost vyplývající z počátku z odloučení od matky, se stal v průběhu pobytu osobou
soběstačnou do té míry, kterou dovoluje jeho mentální postižení. Je zcela samostatný v oblasti
hygieny, stravování a péče o oblečení. Naučil se chodit s bílou holí, dojde samostatně do
obchodu nakoupit si. Hodnotu peněz si zatím neuvědomuje.
Vize: Vladimír bude trvale bydlet na Nouzově, na 2 dny v týdnu k nám bude dojíždět na
rehabilitaci a dále bude rozvíjet své hudební dovednosti ve studiu OAZA. Život se mu
radikálně změnil, o něco přišel, ale také něco získal a hodně se naučil.
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6. Hodnocení poskytovaných služeb:
Kvalita i kvantita služeb je průběžně hodnocena při pravidelných pohovorech s klienty.
Následně mají upraven svůj individuální vzdělávací plán a rozvrh výukových jednotek.
Aktuální problémy řešíme na pravidelných poradách vždy v pátek. Tyto vyplývají většinou ze
zdravotních problémů klientů a nedostatku vůle danou situaci překonat. Snažíme se najít
vhodnou motivaci a často se na řešení vztahových situací podílí psycholožka střediska.
Smyslem veškerého našeho konání je prevence sociálního vyloučení zrakově postiženého z
běžného života občanské společnosti. Jsme tedy typickou intervenční službou, která je
využívána občany z celé republiky při potřebě minimalizovat zrakový handicap.
Denní praxe, míra využívání nově vytvořených dovedností jednotlivými klienty jsou
nejvýznamnějším dokladem úspěšnosti našich služeb. Tyto jsou klienty a společností ve které
se pohybují (tj. i jejich zaměstnavateli) hodnoceny kladně. Úspěšnost klientů v samostatném
životě, jejich následné pracovní uplatnění a srovnatelnost s osobami bez zrakového postižení,
tedy míra vyrovnání zrakového handicapu jsou výsledkem našeho snažení. Individuální cíle
jednotlivých klientů vyplývají pak z jejich individuálních možností, z toho, jak rozsáhlé a
kombinované je jejich postižení, jaký postoj zaujmou k jeho minimalizaci a do jaké míry je
vůbec možná. Značným problémem v průběhu sociální rehabilitace je častá nemocnost
klientů, jejich pobyty v nemocnici a v různých léčebnách, kde se zlepší jejich fyzická
zdatnost, ale většinou část získaných dovedností zapomenou. Personál v těchto zařízeních
často neví jak se chovat v kontaktu s nevidomými a my jsme nuceni je s tím seznamovat. V
jednom případě instruktorka tři první dny pobytu klientky v léčebně byla přítomna. Z
uvedeného důvodu máme stanoveno, že kurz sociální rehabilitace, který trvá 5 měsíců, je
možno opakovat.

7. Kontrola plnění služeb :
Je prováděna na jednání správní rady střediska (schází se 2x ročně), která se zabývá hlavně
oblastí obsahovou. Finanční stránku projektu sleduje dozorčí rada (schází se 1x ročně). O
průběhu našich služeb je pravidelně informován i náš zřizovatel, tj: Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR. Realizaci rekvalifikačních kurzů sledují velmi pečlivě
příslušné Úřady práce, které k nám vysílají klienty na jednotlivé kurzy. Jejich zástupci jsou
pravidelně zváni na závěrečné zkoušky. Sociální odbory městských úřadů zase sledují
provádění zácviku na práci s PC u těch klientů, kterým poskytly finanční prostředky na
získání této kompenzační pomůcky. Statistiku vzdělávacích rekvalifikačních aktivit
předkládáme každoročně na MŠMT, u oboru masér na MZ ČR. V březnu byla ve středisku
provedena kontrola České správy sociálního pojištění, v květnu kontrola oddělení kontroly
městské části Praha 6 a v závěru roku kontrola Úřadu práce Prahy 6. Všechny kontroly
proběhly bezproblémově, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Správní a dozorčí rada ani náš
zřizovatel SONS ČR neobdržely od uživatelů střediska žádnou stížnost na poskytované
služby. Od března 2006 je středisko Dědina partnerem projektu ESF, JPD 3, Opatření 3.2 –
Rozvoj dalšího vzdělávání. Projekt realizuje Prof. Ján Jesenský a Vysoká škola Jana Amose
Komenského pod názvem - Vzdělávací program pro edukačně-rehabilitační pracovníky
tyflopedického typu.
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8. Počet uživatelů v r. 2006
V roce 2006 našimi kurzy prošlo 69 klientů.
Z toho:
kurz sociální a pracovní rehabilitace absolvovalo 29 klientů
nácvik obsluhy PC 13 klientů
keramická výroba 4 klienti
košíkářská výroba 5 klientů
tkalcovská výroba 3 klienti
masér 15 klientů (z toho 3 dokončují kurz v lednu 2007).
Všichni klienti jsou v produktivním věku, věkový průměr 35 let, dvě třetiny tvoří muži, jednu
třetinu ženy. Absolventi rekvalifikačních kurzů od nás odcházejí do zaměstnání, z toho cca
polovina do zaměstnaneckého poměru, ¼ odešla pracovat do chráněných dílen, ¼ pracuje na
živnostenský list. 2 klientům pomohl finančně úřad práce s vybudováním chráněného
pracoviště v jejich rodinném domku. Jeden klient se pracovně nezařadil (nevidomý a
psychiatricky nemocný), ale podařilo se nám pro něj získat byt ze sociální sféry. Jeden klient
nastoupil v únoru 2007 k nám do košíkářské dílny na společensky účelné pracovní místo. Ve
středisku pracovalo na těchto místech v roce 2006 7 klientů. Odbyt jejich výrobků se nám
daří, jedná se ve všech výše uvedených oborech o precizní práci. S bývalými klienty
udržujeme kontakt, pravidelně v srpnu pořádáme jejich setkání.

9. Personální zajištění služeb :
Všichni instruktoři, kteří vykonávají přímou práci s klienty, jsou absolventy speciální
pedagogiky nebo sociální práce na vysokoškolské nebo středoškolské úrovni. Dále jsou
absolventy speciálních tyflorehabilitačních kurzů, ve kterých byli proškoleni v oblasti nácviku
samostatné chůze s bílou holí, sebeobslužných činností nebo nácviku čtení a psaní brailleova
slepeckého písma. V roce 2006 jedna instruktorka pokračovala ve studiu na katedře speciální
pedagogiky v Hradci Králové, 1 pracovnice dokončila kurz muzikoterapie na univerzitě v
Olomouci, 2 pracovníci se zúčastnili kurzu komunitního plánování organizovaného v rámci
hl.města Prahy. Další vzdělávání je organizováno formou odborných přednášek ve středisku a
týká se především změn v nabídce složitých kompenzačních pomůcek pro nevidomé a
nácviku dovedností na instruktorské úrovni při práci s nimi. Pravidelně je každý nový
pracovník při nástupu do zaměstnání v našem středisku seznámen se zásadami kontaktu s
nevidomými a se základy prostorové orientace.
Personální tabulka pracovníků projektu:
Pozice – pracovní zařazení
ředitelka
sociální pracovnice
hospodářka
administrativní pracovnice
psycholožka
instruktoři výuky
řidič – údržbář
uklízečky

Počet pracovníků
1
1
1
1
1
18
1
2

Přep.na celé úvazky
1
1
1
1
0,33
13,8
1
2
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pradlena – pokojská
vedoucí stravování
kuchařky
zahradník
noční a víkendové služby
SÚPM
Celkový počet

1
1
3
1
7
7
46

0,75
0,6
2,6
0,5
3
5,85
34,43

Dobrovolnickou činnost vykonávala 1 osoba, která nám pomáhala s doprovody nevidomých
klientů při jejich příjezdech a odjezdech. Tato činnost nebyla organizována podle zákona o
dobrovolnické službě.

10. Informační kampaň o našich službách:
Je vedena na několika úrovních:
- směrem k odborné veřejnosti
- směrem k organizacím pro zrakově postižené a jejich členům
- směrem k laické veřejnosti, kde se jedná především o osvětu, o přiblížení problematiky
života osob se zrakovým postižením a vhodných způsobech pomoci jim a chování se při
kontaktu s nimi. Informační kampaň probíhá celoročně a vyplývá vždy z nově navázaných
kontaktů. Středisko má zpracovaný propagační leták, podklady pro sociální odbory týkající se
rehabilitace, pro úřady práce pak nabídkové listy. Pravidelně se koná každoročně Den
otevřených dveří a využíváme každé možnosti prezentovat se na setkáních organizací
neziskového sektoru, v tisku, v rozhlase a televizi. Středisko má své webové stránky, které
byly v průběhu roku aktualizovány.
Středisko komunikuje denně se sociálními odbory a úřady práce v těch regionech, jejichž
klienti jsou u nás na pobytu. Spolupracuje se všemi dalšími organizacemi zabývajícími se
poskytováním služeb zrakově postiženým, zejména však se SONS ČR, která je jeho
zřizovatelem. V rámci komunitního plánování spolupracujeme s organizacemi ze sociální
oblasti sídlícími na Praze 6, účastníme se různých charitativních akcí, na kterých se
prezentujeme svými výrobky i výsledky volnočasových aktivit (hudební vystoupení).
Účastníme se pravidelně Tmavomodrého festivalu v Brně, festivalu Slunce v Praze a
prezentovali jsme se v prosinci 2006 i v zahraničí, na generálním konzulátu ČR v Bonnu,
který si nás vybral pro svoji předvánoční humanitární akci.
V rámci propagace zařízení pořádáme přednášky, prodejní výstavky našich výrobků, snažíme
se o prezentaci v médiích, ve vztahu ke stávajícím i potencionálním sponzorům, ke školní
mládeži a všem, kteří se chtějí dozvědět jak nejohleduplněji a nejvhodněji se ke zrakově
postiženým chovat. Nejužší spolupráce probíhá s organizacemi, které se zabývají
problematikou zrakově postižených, tj. se Sjednocenou organizací nevidomých a
slabozrakých, Tyflocentry, Tyfloservisy, Střediskem výcviku vodících psů. Máme vazby i na
ústavní zařízení v Brně – Chrlicích a v Praze na Palatě. Kontakty udržujeme i s dalšími
zařízeními, které poskytují služby osobám se specifickými potřebami. Součástí naší denní
práce je rovněž jednání s lékaři a očními klinikami. Jako fakultní pracoviště katedry sppg
PedF UK umožňujeme a zajišťujeme praxe studentů, a to nejen jim, ale i dalším školám, které
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připravují studenty na výkon povolání v sociální sféře. Protože jsme jediným vzdělávacím
zařízením tohoto typu v republice je četnost návštěv velká, řada studentů u nás píše i své
závěrečné a diplomové práce.
Našim dlouhodobým cílem je pomáhat těm nejvíce zranitelným, tedy nevidomým lidem,
rozsahem svých služeb předcházet rizikům jejich sociálního vyloučení a usnadňovat jim cestu
k nalezení zaměstnání a přístup k právům. Od 1.1. 2007 je v platnosti nový zákon o sociálních
službách, při jeho realizaci chceme vysledovat jeho klady a zápory. V oblasti rekvalifikace
zrakově postižených připravujeme na akreditaci a realizaci kurz telemarketinku pro zrakově
postižené.
V roce 2005 získalo středisko v rámci evropského projektu IES CERTIFIKACE rating BB –
Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent
našich kurzů může požádat o vydání mezinárodního certifikátu. Organizací IES jsme
každoročně prověřováni a je velmi pečlivě sledována úroveň našich vzdělávacích aktivit.

11. Další aktivity:
3.1.
19.1.
20.1.
2.-3.2.
6.2.
14.2.
24.2.
25.2.
27.2.
28.2.
6.3.
14.-15.3.
20.-21.3.
24.3.
25.3.
27.3.
30.3.
1.4.
4.-5.4.
6.4.
11.4.

21.4.
22.4.
24.2.
26.2.
26.4.
27.4.

– Exkurze sociálně právní školy Kolín
– Exkurze PedF Hradec Králové
– Exkurze ZŠ pro nevidomé Loretánská
– Oblastní pobočka SONS Šumperk, beseda + prodejní výstavka
– natáčení ČT, redakce Klíče – keramická dílna
– Exkurze klientů do pivovaru u Fleků
– Den otevřených dveří
– článek o středisku v deníku Právo
– Návštěva koncertu v Rudolfínu
– Divadelní soubor vystoupení „Ooka a jestřáb“
– týdenní praxe JABOK
– seminář Olomouc (Modráčková, Švábová, Slabyhoudová)
– školení Komunitní plánování (Jung, Vraný)
– Exkurze LORM – hluchoslepí
– Exkurze SONS Praha - střed
– týdenní praxe JABOK
– Exkurze SONS Kroměříž
– výlet do Jílového a návštěva ochotnického představení „Noc na Karlštejně“
– veletrh NON HANDICAP - za účast na výstavě obdrželo středisko cenu odborné
poroty
– účast na prodejní výstavce na MPSV ČR
– návštěva haptické výstavy na Pražském hradě
- pracovní cesta za klienty na Liberecko – sledování jejich pracovního uplatnění
(Nová Paka – pí. Preislerová, Semily – p. Meisner, Železný Brod – pí. Boudová)
– Exkurze PedF UK Hradec Králové
– přednáška + prodejní výstavka OO SONS Liberec
– praxe JABOK
– návštěva hmatové výstavy v Botanické zahradě
– návštěva z Domova pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy
- Tyflopedická konference na ZŠ pro nevidomé Loretánská (Schifferová,
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Modráčková)
– odborný tisk Medical tribune – článek o středisku exkurze PedF UK Praha
– projekt EQUAL – návštěva z Francie
– účast a vystoupení klientů na Tmavomodrém festivalu v Brně
– exkurze sociálně právní škola Praha
– návštěva klientů na hmatové výstavě o pravěkém textilu a oděvu v Muzeu hl.
m. Prahy
24.5.
– výlet do Botanicusu v Ostré nad Labem
5.6.
– souvislá praxe studentky ze SRN – Michel Fauser
13.6.
– seminář Jůnův statek
16.-17.6.
- celostátní shromáždění SONS ČR – Otrokovice
21.6.
– ve středisku koncert studentů Deylovy konzervatoře
27.6.
– klienti hrají divadlo pro žáky mateřské školy
28.6.
- závěrečný večírek
12.-15.7. – Klub zrak. postižených turistů Ostrava
13.7.
– mezinárodní mládežnická akce
17.-21.7. – pobyt klientů na chatě Huberta v Jizerských horách
19.-23.7. – OO SONS Karviná
31.7-3.8. – OO SONS Kroměříž
7.-11.8.
– účast na semináři Komunitního plánování (Jung, Vraný)
18.-20.8.
– Škola pro nevidomé Polsko – Krakow
22.8.
– naše výrobky prodávají v Praze 6 v obchodě Eliáš
29.8.
– setkání bývalých klientů střediska
1.9.
– Podpora integrovaného vzdělávání bývalého klienta na Gymnázium v Kadani
2.9.
– Festival alternativní hudby a ticha - píseň pro Dědinu
22.9.
– exkurze ze ZŠ pro zrak. postižené Opava
26.9.
– účast na natáčení Všechnopárty v divadle Semafor – téma cestování
26.9.
– výlet klientů na výstavu do Třebíče
26.9.
– SKOK – konference o sociálních službách v Evropském domě (Modráčková,
Schifferová)
27.9.
- výlet klientů na výstavu do Vrchlabí – hmatová výstava v přírodovědné stanici
28.9.
– akce sdružení MATAHARI – lezecká stěna
4.10.
– výlet klientů do ZOO v Troji
6.10.
– účast na výročí založení Gymnázia pro zrak. postižené v Praze
7.10.
– svatba bývalých klientů střediska (Doležalová, Pobiš)
9.10.
– praxe JABOK
10.-30.10. – Galerie Oliva, výstava prací našich klientů
12.10.
– návštěva z OO SONS Louny
16.10.
– účast na veřejné sbírce Bílá pastelka
19.10.
– prodejní výstava u střediska vodicích psů
24.10.
– grilování na zahradě
25.10.
– Brno – veletrh HOSPIMEDICA, účast na semináři (Schifferová, Modráčková)
28.10.
– Šachový turnaj na Dědině
2.11.
– fotografování zahrady do diplomové práce
8.11.
- Festival integrace Slunce
- vystoupení klientů Písně vážné a nevážné
9.11.
– návštěva z ÚP Ostrava – prohlídka zařízení
23.11.
– seminář k Zákonu o sociálních službách
28.11.
- exkurze klientů do chráněné dílny v Nové Pace
5.12.
– Mikulášský prodej výrobků na Dědině
2.5.
3.5.
11.-14.5.
16.5.
17.5.

9

- koncert – setkání klientů a nadělování
8.12.
– FF UK – seminář k pracím studentům katedry sociálních věd
11.-13.12. – charitativní akce na generálním konzulátu v Bonnu SRN
14.12.
– Den sociálních služeb v Praze 6
- článek v novinách Prahy 6 – Šestka Zrakově postižení mohou začít znovu
20.12.
– Vánoční večírek – zpívání, večeře, tombola, divadlo, tanec.

12. Ekonomické výsledky za r. 2006
Výnosy celkem : 8 433 000,Náklady celkem :9 095 000,Hospodářský výsledek : - 662 000,Přehled výnosů :
-

tržby z vlastní výroby

57 000,-

-

tržby z ubytování

373 000,-

-

tržby ze stravování

316 000,-

-

tržby z rekvalifikačních kurzů

188 000,-

-

tržby ostatní

396 000,-

-

dotace MPSV

-

dotace MK

-

dotace městské části Praha 6

100 000,-

-

dotace projekt EQUAL

151 000,-

5 232 000,50 000,-
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-

přijaté dary

-

ostatní příjmy

352 000,1 189 000,-

Přehled nákladů :
-

materiálové náklady

965 000,-

-

energie

850 000,-

-

opravy

854 000,-

-

cestovné

-

spoje

111 000,-

-

odpisy

144 000,-

-

mzdové náklady

-

základ. sociální a zdrav. pojištění 1 395 000,-

30 000,-

4 217 000,-

Příjmy a výdaje v hlavní a vedlejší činnosti
hlavní činnost

vedlejší činnost

příjmy

7 606 000,-

827 000,-

výdaje

8 324 000,-

771 000,-

Stav a pohyb majetku :
-

dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2006

7 845 000,-

-

přiznaný v roce 2006

-

vyřazený v roce 2006

-

dlouhodobý hmotný majetek – zahrada

2 250 000,-

-

bankovní účty k 31.12.2006

1 114 000,-

-

peníze v hotovosti

-

zásoby

-

pohledávky k 31.12. 2006

86 000,-

24 000,4 000,342 000,-
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13. Přijaté dary :
finanční:
SONS
PhDr. Kusinová Martina
Pomezný Martin
Pí. Vomáčková
Anke Weber
Slabyhoudová Barbora
neznámý dárce

300 000,- Kč
6 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
30 000,- Kč
5 000,- Kč
9 000,- Kč

věcné:
Wolf - hlína
Rašelina Soběslav - hlína
Sklárny Kavalier Sázava - skleněné nádobí
RF Hobby, s.r.o. – hrnky na čaj
OO Sdružení pro mentálně postižené Kladno – Stochov – polohovací postel
Ing. Jan Janda, Radimského 939, Kolín 2 – Tv lupa
Výroční zpráva 2006 – Dědina o.p.s.
Šestá výroční zpráva Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé
Dědina o.p.s.,rejstřík obecně prospěšných společností u Městského obchodního soudu v Praze ,
oddíl, vložka 187, IČO 26 20 05 71.
K vydání byla výroční zpráva schválena správní a dozorčí radou.
Vydává : Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.,
Šmolíkova 866, Praha 6
kontaktní tel. 235 325 353
235 301 194
fax. 235 325 876
www.dedina.cz
e-mail : dedina @dedina.cz
Podklady pro výroční zprávu zpracovala ředitelka Mgr. Marie Schifferová, foto a grafická
úprava Jana Pekárková a Naděžda Modráčková, jazyková korektura Mgr. Barbora
Slabyhoudová.
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