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Úvod 

Vážení přátelé, příznivci a spolupracovníci, 
 
 
 
 
dostáváte do rukou naši výroční zprávu za rok 2007. Chceme Vám v  ní přiblíţit naši práci v roce, ve 
kterém došlo v sociální oblasti k řadě změn vyplývajících z nové legislativní úpravy. 
 
Jiţ 13 let  mohou lidé s postiţením zraku z celé ČR vyuţívat programy střediska Dědina, ve kterých se 
mohou naučit dovednostem nezbytným k samostatnému ţivotu.Snaţíme se jim pomáhat i po stránce 
psychické, protoţe naučit se ţít ve tmě je obtíţné, je to stav zasahující do ţebříčku ţivotních hodnot. 
Není jednoduché si denně xkrát uvědomit, ţe řadu činností se musím naučit jinak, ţe musím zvládnout 
pouţívání sloţitých kompenzačních pomůcek, ţe jsem přišel o původní profesi a ţivotní úroveň. Není 
jednoduché najít v sobě odhodlání s danou ţivotní situací bojovat a vytvořit si svět nový, ve kterém se 
ţije bez moţnosti zrakové kontroly, svět nového pracovního uplatnění přinášející často i změnu 
sociálních jistot a zázemí. Jsme hrdi na to, ţe převáţná část našich klientů novou ţivotní situaci při jme a 
integruje se do ţivota běţné společnosti. 
   Za spolupráci touto cestou děkuji našemu zřizovateli SONS ČR, všem dalším spolupracujícím  
organizacím které se zabývají problematikou zrakového postiţení, všem vstřícným sociálním odborům 
městských úřadů, úřadům práce v regionech, odkud naši klienti přicházejí. Naše práce by se nám 
nedařila bez spolupráce s lékaři nejrůznějších odborností, hlavně však oftalmology. Díky také patří 
správní a dozorčí radě za zodpovědné vykonávání svých funkcí bez nároku na odměnu. 
   Chci touto cestou poděkovat i celému kolektivu zaměstnanců střediska, těm kteří vykonávají přímou 
práci s klienty, i těm kteří se starají o to, aby vše fungovalo po stránce administrativní i hmotné. Jejich 
práce a ochoty si váţím, rovněţ tak stability pracovního týmu a jeho vůle být aktivní i nad rámec svých 
povinností. 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Marie Schifferová 
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Základní údaje 

 
Název :  Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina  
 
Právní forma : Obecně prospěšná společnost 
 
Sídlo : Šmolíkova 866/1, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 161 00 
 
Tel: 235 32 53 53, 235 30 11 94, 233 31 00 40 
 
Fax : 235 32 58 76 
 
E-mail : dedina@dedina.cz 
 
http : www.dedina.cz 
 
IČO : 26 20 05 71 
 
Bankovní účet : ČS. a.s. Praha 6, č.ú. 169 786 379/0800 
 
Ředitelka společnosti : Mgr. Marie Schifferová 
 
Správní rada :   PhDr. Rudolf Volejník 
                           Mgr. Václav Polášek 
                           Judr. Vlasta Parkanová 
 
Dozorčí rada :   Mudr. Jitka Řehořová 
                           Mgr. Eva Hadáčková 
                           Luboš Krapka 
 
Na schůzi správní a dozorčí rady konané dne 14.11.2007 byla provedena změna ve       sloţení  správní 
a dozorčí rady. Svoji práci ve správní radě ukončila Mgr. Jana Janková a v  dozorčí radě Ing. Ševčíková. 
Novými členy na návrh zřizovatele se stali ve správní radě Mgr. Václav Polášek, vedoucí mezinárodních 
vztahů a kultury a v dozorčí radě pan Luboš Krapka, vedoucí oddělení zdrojů a propagace SONS ČR. 
Výpis z rejstříku o.p.s. jsme obdrţeli od Městského soudu v Praze dne 3. 6. 2008 
Registrace : Městský soud v Praze, oddíl 0, vloţka 187 
 
Datum založení : 18.9.2000 
 
Zakladatel : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
 
Počet zaměstnanců k 31.12.2007 : 35 

mailto:dedina@dedina.cz
http://www.dedina.cz/
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Druh obecně prospěšných služeb : 

 sociální rehabilitace, č. registrace 4595988 

 sociálně terapeutické dílny, č.registrace 8414595 

 rekvalifikační  kurzy – akreditace MŠMT 
 

Historie střediska 

 
Středisko Dědina bylo zřízeno Českou unií nevidomých a slabozrakých v roce 1994 díky  finanční dotaci 
MPSV ČR, kterou byla pokryta rozhodující část nákladů a dále za pomoci Magistrátu hl. města Prahy  a 
nadace  Care For Czech Republic z Holandska. Po reorganizaci bylo provozováno Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých. Od 1.1.2001 středisko funguje jako samostatná obecně 
prospěšná společnost, jejímţ zřizovatelem je SONS ČR. 

Vybavení střediska  

 
Ve středisku je 18 dvou a třílůţkových pokojů, z toho jeden je bezbariérový. Z důvodu velkého zájmu 
klientů byla v roce 1998 původní kapacita střediska zvýšena z 25 lůţek na nynějších 37. Pokoje jsou 
vybaveny sociálním zařízením, telefonem a ledničkou. Na kaţdém pokoji je připojení k internetu. 
Ubytovací prostory pro klienty jsou v 1. patře střediska. V přízemí budovy jsou umístěny odborné 
učebny, sociálně terapeutické dílny, jídelna, kuchyně a kanceláře. 
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Učebna PC je vybavena pěti výukovými počítači se 
speciálním softwarem, který umoţňuje ozvučit 
popřípadě zvětšit dění na monitoru. Vyučuje se zde 
práce s počítačem s vyuţitím speciálního softwaru. 
Probíhají zde základní kurzy i specifické nadstavbové 
kurzy např. výuka práce s internetem, tabulkový 
procesor MS Excel nebo práce se zvukem. Dále se 
zde nachází několik skenerů ke snímání tištěného 
textu a jeho následnému rozpoznání počítačem. 
V učebně je také moţno pouţít dva braillské řádky, 
které umoţňují získávání informací z počítače 
prostřednictvím hmatového výstupu v podobě 
braillova písma. Také je v této učebně moţnost 
prohlédnout si speciální digitální zařízení jako jsou 
mluvicí mobilní telefony, zápisníky atd. 
 
 
Učebna masérů. V ní probíhá jak praktická tak i teoretická část výuky masérů. Místnost je vybavena 
dvěmi masérskými stoly, modelem lidského těla, soluxem a stolky na teoretickou výuku. 
 

 
Košíkářská dílna – tvoří ji 3 místnosti, které slouţí 
k namáčení proutěného materiálu a jeho ručnímu 
zpracovávání do finální podoby.  
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Učebna jazyků – v této učebně jsou k dispozici dva PC pro klienty, kteří k nim mají  ve svém volném 
čase přístup. Také je zde televizní lupa pro moţnost čtení černotiskového textu ve zvětšené podobě. 
 
 

 
Tkalcovská dílna – v té jsou umístěny 2 
tkalcovské stavy, různé druhy rámečků a kolíků 
umoţňující nácvik předtkalcovských technik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keramická dílna – má část ve které se nacvičuje 
ruční práce s hlínou, v další části je umístěn 
hrnčířský kruh a stojany na modelování. Odděleně je 
místnost na sušení výrobků a jejich vypalování 
v keramické peci. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmatová dílna – je vybavena různým nářadím a 
materiály určenými na rozvoj zručnosti a výcvik 
hmatu našich klientů. 



 6 

Učebny sebeobsluhy – jsou to 2 místnosti, jednak kuchyňka slouţící k nácviku kuchyňských prací a 
místnost, kde se klienti učí pečovat o oděvy, zacházet s různými pomůckami které jim usnadní  
samostatný ţivot (např. slepecké hodinky, peněţenky, měřidla, šablona na podpis a zjištění druhu 
bankovek). 

 

 
 
 
 
Učebna braillova písma – je vybavena speciálními předměty na výcvik citlivosti hmatu, dále metodickým 
materiálem pomocí kterého se klient naučí číst a psát v braillově bodovém písmu. 
 
 
 
Učebna techniky administrativy – je vybavena elektronickými psacími stroji a probíhá v ní výuka psaní 
na stroji desetiprstovou metodou. 
 
 
 
 

 



 7 



 8 

 
Tělocvična – slouţí k výuce léčebné tělesné 
výchovy a dramatické výchovy, je vybavena 
klavírem a stolem na hraní schowdownu (stolní 
tenis upravený pro nevidomé). K tělocvičně patří i 
posilovna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zahrada – je uzpůsobena na výuku  prostorové orientace, je tam cvičná plocha, různé druhy povrchů, 
vodicích linií a dokonce i křiţovatka s ozvučeným semaforem a simulované nástupiště metra. Zahrada 
má bylinkovou část na nácvik aromaterapie a hmatovou stěnu. 
 

 
 
 
 
 

Poslání střediska 

 
Jsme sluţba sociální prevence, která je zacílená na občany s těţkým zrakovým postiţením 
v produktivním věku, tj. 16 – 64 let. Vyuţitím celého komplexu našich sluţeb se klienti integrují do 
společnosti, naučí se samostatně ţít a získají pracovní uplatnění. 
Naše sluţba je jednou z nejkomplexnějších. Je celostátní, pobytového charakteru, tudíţ dostupná všem 
zrakově postiţeným v naší republice. Naše programy umoţňují, v rámci sociální rehabilitace,  naučit se 
vše, co člověk se zrakovým postiţením potřebuje k samostatnému ţivotu. Po získání těchto dovedností 
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přecházejí klienti do programu pracovní rehabilitace, kde se docvičují další dovednosti, klienti docházejí 
do našich dílen jako do ergoterapeutických, je to doba hledání nejvhodnějšího pracovního zaměření a 
následného pracovního uplatnění. Klienti absolvují 50ti hodinový kurz zácviku na elektronickou 
počítačovou pomůcku, naše psycholoţka s nimi dělá testy pracovního uplatnění, zjišťujeme pracovní 
potenciál po stránce intelektové a manuální. Na základě praktických i teoretických poznatků je 
vytypován určitý rekvalifikační obor, klient se zaeviduje na úřadu práce v  místě bydliště a na základě 
uzavřené dohody a stanovení termínu dochází k rekvalifikaci. Ta je prováděna formou individuální přímé 
výuky, při které jsou vyuţívány specifické pomůcky usnadňující klientům příjem a předávání informací. 
Rekvalifikační kurz je ukončen na všech oborech (o těch více na www.dedina.cz) teoretickou i 
praktickou zkouškou před komisí. Klient získá osvědčení a následně si můţe poţádat i o mezinárodní 
certifikát IES, který jsme získali v roce 2005 rating BB – kvalitní instituce na velmi dobré profesionální 
úrovni. V roce 2007 jsme připravili podklady pro akreditaci MŠMT rekvalifikačního kurzu Telefonista – 
specialista telefonního centra. Tyto kurzy začneme v roce 2008 realizovat. 
 
Výše uvedených programů se v roce 2007 zúčastnilo : 
 
- sociální rehabilitace                                               celkem 55 klientů 
                                                                                 z toho 20 klientů s kombinovaným postiţením 
                                                                                 9 docházejících  
- pracovní rehabilitace a nácvik na PC                    celkem 15 klientů 
- rekvalifikační kurzy :                    PC                     3 klienti 
                                                       keramika           1 klient 
                                                       košíky                2 klienti 
                                                       tkaní                  3 klienti 
                                                       masér              11 klientů 
- diagnostický týdenní pobyt                                    3 klienti 
- společensky účelná pracovní místa                       7 pracovníků 
 

http://www.dedina.cz/
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Po ukončení rekvalifikace pomáháme klientům nalézt konkrétní pracovní uplatnění. Jsou mezi nimi i 
tací, kteří jsou schopni pracovat samostatně na ţivnostenský list. Část klientů odchází pracovat na 
otevřený pracovní trh, tam se nám volná místa hledají stále obtíţně. Další část, zejména kombinovaně 
postiţených, nastupuje do chráněných dílen. Někteří u nás ještě zůstávají pracovat na tzv. společensky 
účelných pracovních místech, která vytváříme ve spolupráci s úřady práce. Tito zde získávají manuální 
zručnost, zvyšuje se produktivita jejich práce a tak  si rozšiřují moţnosti dalšího pracovního uplatnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Poradenství 

 
Uskutečňuje se zpravidla jako individuální 
konzultace s klientem. První kontakt bývá 
telefonický, následně si domluvíme schůzku a 
nastává přímý kontakt. Klienti se na nás obracejí 
s ţádostí o pomoc při řešení problémů 
vyplývajících ze ztráty zraku, jedná se tedy 
zejména o osoby později osleplé. Často neví co 
mají dále dělat, na koho se obrátit, potřebují i 
psychologickou pomoc. Pomáháme jim 
s navázáním kontaktů se sociálními odbory, 
Českou sociální správou z důvodu získávání rozhodnutí o invaliditě a z toho vyplývajících dalších 
potřeb, následně jde o vytvoření kontaktu s úřady práce. Sociální poradenství poskytujeme i jejich 
příbuzným a přátelům. 
 
 
 

Spolupráce a projekty 

 
Středisko Dědina je fakultním zařízením PedF UK Praha. Protoţe jsme jediné zařízení tohoto typu 
v ČR, přicházejí k nám na exkurze studenti speciální a sociální pedagogiky i z dalších vysokých škol 
(Ústí n. Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc, České Budějovice). Dále k nám docházejí i studenti ze 
středních a nadstavbových typů škol, na kterých se připravují na práci v sociální oblasti. Jedná se o 
jednodenní exkurze, souvislé praxe, často u nás zpracovávají i své bakalářské, seminární a diplomové 
práce. 
Z výše uvedeného vyplývá naše spolupráce se sociálními odbory a úřady práce v  regionech, ze kterých 
přicházejí naši klienti. Dále spolupracujeme se sdruţeními ze sociální sféry, chráněnými dílnami, 
nadacemi a osvětu vykonáváme i ve sféře zdravotnictví a běţném školství. Středisko je členem  České 
humanitární rady a sdruţení SKOK. 
V roce 2007 jsme byli účastníky projektu EU pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Příjemcem 
dotace byla Vysoká škola Jana Amose Komenského. Cílem bylo vypracování Vzdělávacího programu 
pro edukačně-rehabilitační pracovníky tyflopedického typu. Ředitelka střediska pracovala jako 
koordinátorka projektu. 5 pracovníků střediska bylo členy autorského týmu, který zpracovával publikaci. 
Součástí projektu byl pilotní kurz, jehoţ se zúčastnilo 7 zaměstnanců střediska jako posluchači, 2 
pracovnice se podílely na realizaci praktické části kurzu. 
Ředitelka střediska byla členkou koordinační skupiny pro plánování v sociálních sluţbách 
Středočeského kraje, kde se podílela na zpracování Střednědobého plánu. Středisko se rovněţ podílí 
na komunitním plánu Prahy 6, kde je naše sídlo. 
Dále jsme byli partnery projektu EQUAL, jehoţ hlavním příjemcem byla SONS ČR a který se týkal 
zvýšení zaměstnanosti osob se zrakovým postiţením. 
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Personální a organizační zajištění 

 
Organizační struktura a počty zaměstnanců odpovídají potřebám námi poskytované sluţby. V počtu 
zaregistrovaných zaměstnanců nedošlo v průběhu roku 2007 ke změnám. Náročné bylo zajišťování 
provozu v potřebném rozsahu z důvodu několika (3) dlouhodobých nemocí. Naše sluţby jsou 
zajišťovány profesionálními pracovníky v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti. 
Dobrovolnická činnost (doprovody klientů) je zajišťována spolupracující organizací. 
 
 

Profesní rozvoj zaměstnanců 

 
Všichni zaměstnanci se v průběhu roku 2007 zúčastnili proškolení v krizové intervenci, které prováděli 
renomovaní psychologové PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboš Kobrle. Ve studiu spec.pedagogiky  na 
PedF v Hradci Králové pokračovala 1 pracovnice, 1 zaměstnanec studuje sociální práci na teologické 
fakultě UK. Ředitelka střediska se zúčastnila kurzu Jak psát standardy. 1 zaměstnanec zahájil studium 
na obchodní akademii pro zrakově postiţené. Dále 1 zaměstnanec absolvoval 160ti hodinový kurz 
organizovaný společností LORM. Ředitelka, sociální pracovnice a vedoucí praxí se zúčastnily  
v průběhu roku několika odborných konferencí. 
V rámci zavádění standardů kvality jsme připravili 2 materiály.  
Jsou to :  
- Etický kodex sociálního pracovníka střediska Dědina schválený správní a dozorčí radou,     který tvoří 
od 12.3.2007 dodatek statutu střediska. 
- Hlavní zásady při poskytování první pomoci se kterými byli všichni zaměstnanci seznámeni. 
 
 

Volnočasové aktivity 

 
Naši klienti hrají v rámci dramaterapie divadlo.  Divadelní soubor byl 
zaloţen před 3 roky a kaţdoročně nastuduje jednu divadelní hru 
(více na www.divadlodedina.wz.cz). Soubor vystupuje v různých 
sociálních zařízeních pro děti i dospělé, hostoval rovněţ na 
festivalu Mezi ploty a festivalu Slunce v Akropoli. V rámci 
muzikoterapie rozvíjíme hudební aktivity. Kaţdoročně (i v roce 
2007) se zúčastňujeme Tmavomodrého festivalu v Brně, kde naši 
interpreti hrají a zpívají. Velký úspěch měli i při vystoupení v Lions 
club Orel ve Lvím dvoře na Praţském hradě. V rámci 
volnočasových aktivit se snaţíme umoţnit klientům kontakty a 
vztahy s přirozeným prostředím. V průběhu roku jsme např. 
organizovali : 

 
 
 
 

http://www.divadlodedina.wz.cz/
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- 1.2.   pěvecké vystoupení klientů SONS Praha 2 
- 12.2. – 16.2. pobyt na horách v Javorné u Ţelezné Rudy 
- 28.4. vystoupení klientů v Praze 6, Wüchterlova 11 
- 10.5. – 13.5. Tmavomodrý festival v Brně 
- 15.5. návštěva dětí z Waldorfské školy 
- 18.5. Den otevřených dveří 
- 19.5. Víkendová terapie pro rodinné příslušníky klientů 
- 5.6.   Výlet do Šárky 
- 20.6. Výlet do Botanicusu 
- červen : klientka našeho střediska Jarmila Hochsteigerová získala v mezinárodní soutěţi 

„Evropa konečky prstů“ (literární soutěţ) významné ocenění – 2. místo 
- 15.7. – 20.7. pobyt na chatě Hubertka v Jizerských horách 
- 30.8. setkání bývalých klientů 
- 26.9. hmatová výstava „Krkonoše“ ve Vrchlabí 
- 8.10. účast na pouti na praţském Výstavišti 
- 15.10. beseda s řezbářem 
- 16.10. návštěva ZOO Praha 
- 7.11.   vystoupení klientů na festivalu Slunce v Akropoli 
- 13.11. ČR 2 – Den nevidomých – pořad Káva o čtvrté 
- 5.12.   vystoupení klientů – Lions club Praha Orel na Praţském hradě 
- 10.12. aromaterapie – ochutnávka vín ve spolupráci s Bacchus Vins Champagnes a.s. 
- 12.12. vystoupení divadelního souboru zrakově postiţených VERVA 
 
 

Informační kampaň o středisku 

 
Mimo jiţ výše popsaných aktivit jsou to i 
prodejní výstavky výrobků z našich dílen. 
Pravidelně dodáváme zboţí do obchodu 
ELIÁŠ, který sídlí rovněţ v Praze 6 a provozují 
ho sdruţení na pomoc osobám s tělesným a 
mentálním postiţením. Dále to byly následující 
akce : 
- 2x Jinonice, středisko výcviku vodicích psů 
- 1x SONS Praha, Krakovská 21 
- 2x Den sociálních sluţeb v Praze 6 
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- 2x košíkářské trhy v Řevnicích a ve skanzenu v Kouřimi 
- 1x Tmavomodrý festival v Brně 
- 1x Jarní trhy na MPSV 
- 1x sdruţení Kašna Domaţlice 
- 2x Diakonie Praha 5 
- 1x Ples zrakově postiţených v Ostrově nad Ohří 

 
Dále prodáváme pravidelně při skupinových i individuálních 
návštěvách přímo ve středisku. O naše výrobky je velký zájem, 
dostáváme hromadné zakázky, na našich www stránkách je 
umístěn aktualizovaný přehled výrobků. 
 
 

Osobní příběh klienta 

 
Klientka J.H. 46 let přišla do našeho zařízení v září 2005 ze 
severní Moravy, kdy úbytek jejích zrakových funkcí byl v oblasti praktické nevidomosti a kdy se rozhodla 
naučit se s tímto deficitem ţít. Prošla kurzem sociální i pracovní rehabilitace a následně se 
rekvalifikovala v oboru masér. Podařilo se nám zajistit jí pracovní uplatnění v Praze, protoţe v místě 
trvalého bydliště přišla i o sociální zázemí. Masérský kurz ukončila v lednu 2007 a následně začala 
pracovat. Dočasně bydlela u nás, ale v průběhu několika měsíců se jí podařilo získat vhodný pronájem 
bytu a přestěhovala se. Rok 2007 byl pro ni velmi úspěšný, získala zaměstnání, byt a ještě ocenění 
v celoevropské soutěţi. SONS ČR organizovala celostátní literární soutěţ na téma „Braillovo písmo a 
já.“ Národní porota vyhodnotila 3 nejzdařilejší práce, ty byly přeloţeny do angličtiny a zaslány do 
celoevropské soutěţe. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny dne 27.10.2007 prezidentem Evropské unie 
nevidomých lordem Colinem Lowem na valném shromáţdění EU nevidomých konaném v  Turecké 
Antalyi. Jsme hrdi na to, ţe paní J.H. za literární práci „Ruka“ získala cenu za znamenitost. Pamětní 
plaketu a peněţitou odměnu převzala paní J.H. v úterý 13.11.2007 z rukou prezidenta SONS ČR Josefa 
Stiborského a za účasti předsedy poroty národního kola PhDr. Rudolfa Volejníka u příleţitosti 90. výročí 
časopisu ZORA. Ve svém literárním dílku paní J.H. popisuje, jak se u nás ve středisku učila braillovo 
písmo. Její práci zde předkládáme, protoţe vám přiblíţí nejen naše metody práce, ale i atmosféru 
střediska. 
  
 

  
R U K A 

 
 

Sedím a prohlíţím si svoji ruku. Ohmatávám tu ruku jako tabulku svých vzpomínek, do které proţitá léta 
vryla svůj zápis. Abyste tomu rozuměli, nevidím teprve třetí rok a moje ruka je nyní prostředníkem mezi 
mnou a zmizelým světem. 
Kdyţ se i sítnice druhého oka zavinula jako svitek, okolní svět  jakoby zmizel v  neprostupné temnotě. 
Ale moje ruka ho opět objevila. Sice uţ ne tak barevný a zářivý, zato ale překvapivě bohatý na tvary a 
povrchy. Poznávání světa hmatem bylo pro mě úplně novou zkušeností. Mozek se uţ nepropojuje 
s očima, ale s konečky prstů. A to je logickým předstupněm i ke čtení hmatem. Další rolí mojí ruky bylo 
louskání Braillova písma. „Nejdříve ze všeho si musíš zjemnit hmat,“ poučil mě úvodem první lekce 
učitel Honza a podstrčil mi misku plnou hrachu a fazolí. „Tohle musíš do přestávky přebrat“. Zvládla 
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jsem to za půl hodiny. Dal mi tedy rozeznávat výjevy na plastických obrázcích. Aha, stará Čína, symbol 
vesmíru, hrad Karlštejn. Ještě něco? 
„Dobrá, začneme tedy s písmeny,“ prohlásil Honza a podal mi učebnici. Musím poctivě přiznat, ţe to uţ 
taková legrace nebyla. Mořila jsem se s písmenky jako prvňáček. „Pane učiteli, mám takový hloupý 
dotaz,“ začala jsem opatrně, kdyţ mě jednou ruka obzvlášť neposlouchala. „Já se toho Brailla chci 
naučit, ale není to trochu anachronismus, učit se ho v době, kdy máme digitální diktafony, mluvicí 
mobily a počítače?“ 
„Jarmilo,“nadechl se Honza, „dám ti příklad : budova naší školy má asi padesát dveří. Kdybych ti dal 
úkol, abys je všechny obešla a zjistila, kam vedou, co by ti byly platné všechny diktafony, mobily a 
počítače? Ostatní ovšem vědí, ţe na těch dveřích je padesát klik a na nich padesát přesných popisků 
v Braillově písmu. Uţ rozumíš, kam mířím? Jestliţe chceš být opravdu nezávislá a soběstačná, tedy 
stoprocentně soběstačná, musíš umět Braillovo písmo. Ten příklad s naší školou je samozřejmě 
výjimečný, jsme speciální zařízení, avšak dnes na bodové písmo narazíš i jinde. Také doma musíš mít 
systém popisků – počínaje označením CD a obaly s osobními dokumenty konče. Do příští hodiny si 
promyslíš, kde všude by takové značky a popisky mohly být našinci uţitečné. Platí?“  
Pochopila jsem, ţe má absolutní pravdu. Dobrá, reptání uţ ode mne neuslyší, já těm pupínkům ukáţu! 
Také úkol udělám vzorně. Uţ teď mě napadá spousta moţností: označení zvonků a tlačítek výtahů na 
úřadech a v nemocnicích, ovládacích prvků bankomatů, automatů na nápoje, skříněk ve fitness, 
výtvarných děl na výstavách,dále zavedení jídelních lístků, pojmenování rostlin v botanických  
zahradách…. Páni, to bych si mohla rostlinky nejen osahat, ale také báječně zopakovat všechny názvy 
v češtině i v latině. A to zdaleka není všechno! 
To bude Honza koukat, kolik jsem toho vymyslela. Namísto učitele mě však ve škole čekala šokující 
zpráva: Honza se stal obětí dopravní nehody. Otřes mozku, váţné poranění prstů pravé ruky. Čas 
plynul, Honza se pomalu zotavoval, zatímco já se uţ naučila celou Braillovu abecedu a nastoupila kurz 
masérství. Se zotavujícím se Honzou jsme se náhodou potkali na chodbě školy. On na návštěvě jako 
rekonvalescent, já uţ jako domácí téměř hotová masérka. 
„Tak jak se máš, Honzo? Co tvoje ruka? Kdy začneš učit?“ vysypala jsem na něj. 
„Ruka uţ je celkem zahojená, ale s citem je to špatné. Číst s ní uţ nikdy nebudu. Nedá se nic dělat, 
budu se to muset  naučit levou.“ 
„Tak to tedy ne! Správný muţ přece z boje neutíká!“ zvolala jsem pohněvaně. „My dva si to teď 
vyměníme – já budu učit tebe. Mám doma takovou krabici s korálky jablonecké biţuterie. Takové hodně 
malinkaté blešky, rozumíš? Ţádné vaše fazole s hrachem. Přivezu ji a ty budeš poslušně přebírat tak 
dlouho, dokud se ti alespoň trošku cit nezlepší. Bez toho bych já dodnes Brailla nečetla. Takţe platí?“ 
„Tak dobře,“ zasmál se Honza. Plácli jsme si. Honza odešel a já ještě chvíli cítila na dlani dotek jeho 
nezvykle měkkých a neprokrvených prstů.No, Honzo, asi to bude tvrdá řehole… 
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Ekonomické výsledky za rok 2007 

 
 
 
Příjmy celkem                    8.416.751,-  Kč 
Výdaje celkem                   8.232.406,-  Kč 
Hospodářský výsledek       +184.345,-  Kč 
 
 
 
Přehled příjmů : 
 
- dotace MPSV                                                                                                                           4.620.000,- 
- dotace MČ Praha 6                                                                                                                     140.000,- 
- podpora zaměstnávání ÚP osob ZPS                                                                                      2.263.324,- 
- trţby z vlastní výroby                                                                                                                    64.225,- 
           za ubytování                                                                                                                       507.787,- 
           za stravování                                                                                                                      304.388,- 
           za rekvalifikační kurzy                                                                                                        235.989,- 
- přijaté finanční dary                                                                                                                    157.000,- 
- další příjmy (doprovody,certifikáty,platby převodem)                                                                 114.896,- 
- přijaté úroky                                                                                                                                    9.142,- 

 
celkem                                                                                                                                        8.416.751,- 
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Přehled výdajů 
 
- mzdové náklady                                                                                                                       3.998.353,- 
- sociální a zdravotní pojištění                                                                                                   1.309.534,- 
- materiálové náklady                                                                                                                    906.682,- 
- energie                                                                                                                                        857.424,- 
- opravy                                                                                                                                         296.482,- 
- cestovné                                                                                                                                         6.432,- 
- spoje                                                                                                                                           129.284,- 
- pojištění                                                                                                                                        44.771,- 
- členské příspěvky (SKOK,ČHR)                                                                                                     4.500,- 
- semináře                                                                                                                                       17.220,- 
- odvoz odpadů                                                                                                                               47.908,- 
- náklady na provoz auta                                                                                                                 54.259,-  
- bankovní poplatky                                                                                                                         12.978,- 
- ostatní sluţby (účetnictví, audit, BOZP, revize, apod.)                                                               546.579 ,-  

 
celkem                                                                                                                                        8.232.406,-  
 
 
 
 
 
 
 
Stav a pohyb majetku 
 
- dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2007                                                                           4.251.792,25  
- přiznaný v roce 2007                                                                                                               270.644,80 
- vyřazený v roce 2007                                                                                                              271.968,-- 
- dlouhodobý hmotný majetek – zahrada                                                                                2.249.592,90 
- bankovní účet k 31.12.2007                                                                                                  1.562.833,09 
- peníze v hotovosti k 31.12.2007                                                                                                56.622,-- 
- zásoby                                                                                                                                          9.998,84 
- pohledávky (nezaplacené faktury k 31.12.2007)                                                                      180.300,-- 
- odpisy DHM                                                                                                                              102.872,--   
- odpisy zahrada                                                                                                                           76.487,--  
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Sponzoři 
 
finanční dary : 
 
Judr. Jaroslav Hándl                                2.000,- 
HP ELEKTRON s.r.o.                             20.000,- 
Karel Volf                                              100.000,- 
RUJ Invest s.r.o.                                     15.000,- 
Waldorfská aktivita                                   2.000,- 
PhDr. Kusinová                                        6.000,- 
p.Marie Hrčková                                       5.000,- 
Lions Club Praha Orel                              2.000,- 
Ancora Praha s.r.o.                                  5.000,- 

CELKEM                                               157.000,- 
 
věcné dary 
 
Rašelina a.s. Soběslav                            zahradní a květinová zemina 
Sklárny Kavalier Sázava                          sklenice, mísy, konvice 
hotel Intercontinental Praha                     loţní prádlo 
Coca-cola s.r.o.                                        nealkoholické nápoje 
ICN o.p.s. Praha                                       monitory k PC                                                                         
  
 
 
 
Zaměstnanci střediska dekují všem dárcům za poskytnutou finanční i věcnou podporu.  
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Výsledek auditu 

Zpráva auditora vedení účetní jednotky Pobytové rehabilitační a 

rekvalifikační středisko pro nevidomé 

Dědina o.p.s. 
 

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Pobytové 

rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - o.p.s. IČO 

26200571 k 31. prosinci 2007. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární 

orgány účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní 

závěrce. 
 

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České 

republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto 

směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit 

zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a 

informací uvedených v účetní závěrce. 
 

Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních 

zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace 

účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro 

vyjádření výroku. 
 

Podle mého názoru , účetní závěrka ve všech významných ohledech podává 

věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - o.p.s. k 

31. prosinci 2007 a výsledek hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o 

účetnictví a předpisy České republiky. 
 

„ výrok bez výhrad " 
 

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 4122 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 

1409 tis. Kč. 

V Praze, dne 12 . května 2008 
 

Ing. František Meierl 

auditor-č.osvědčení 1160 

Přílohy:    

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha k UZ  
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