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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.
Šmolíkova 866/1, 161 00 Praha 6 Ruzyně
IČO: 26 20 05 71
Č.ú. 169 786 379 / 0800

Úvod
Milý čtenáři,
otevíráte další výroční zprávu našeho střediska. Uplynulý rok 2017 byl pro středisko Dědina
ekonomicky vyrovnaným rokem. Dotace Magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského kraje nám
zajistily finanční prostředky na provoz střediska a navýšení mezd zaměstnanců.
Po 22 letech obětavé a přínosné práce pro zrakově postižené odešla na zasloužený odpočinek
Mgr. Marie Schifferová, projektová manažerka střediska. Tímto bych paní Marii chtěla za sebe a mé
spolupracovníky poděkovat za profesionální přístup, vstřícnost a lidskost.
Velice si vážím všech, kteří jsou ochotni často pracovat nad rámec svých povinností a jejich práce se
stala ve vztahu k našim klientům posláním.
Děkuji všem, kteří nás finančně podporují, a tak pomáhají s námi vytvářet podmínky pro získání
potřebných vědomostí a dovedností našich klientů.
Bc. Naděžda Modráčková, ředitelka střediska
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1. PŘEDSTAVUJEME o.p.s. DĚDINA
POSLÁNÍ
Středisko poskytuje služby sociální prevence – sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny.
Realizuje také rekvalifikační kurzy a zaměstnává osoby se zrakovým postižením na vyhrazených
chráněných pracovních místech s cílem minimalizovat důsledky zrakového postižení v osobním i
pracovním životě svých klientů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Činnost střediska zastřešuje Organizační řád (statut) a Standardy kvality. Zápis o.p.s. Dědina do
rejstříku Městského soudu v Praze byl proveden 18. 9. 2000, oddíl O, vložka 187, IČO 26 20 05 71.
Statutární orgán: Bc. Naděžda Modráčková
Správní rada: předseda PhDr. Rudolf Volejník, členové PhDr. Dagmar Moravcová, Jan Pakoš.
Dozorčí rada: předseda Ing. Věra Hrádecká, členky Alžběta Suková, MUDr. Jitka Řehořová.
Jedná se o členy pracující v novém volebním období od 1. 1. 2017.

HISTORIE
Středisko Dědina je v provozu od roku 1995, nejprve jako odborné středisko České unie nevidomých a
slabozrakých a následnické organizace SONS ČR. Jako dceřiná společnost s právní subjektivitou funguje
od roku 2001. Zařízení bylo vybudováno díky finanční podpoře MPSV ČR, Magistrátu hl. města Prahy a
holandské nadace CARE for Czech Republic. V průběhu let se rozsah služeb rozšiřoval do dnešní
podoby.
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Sociální pracovnice
Psycholožka

Ekonomky

Správní rada

Ředitelka
střediska

Projektová manažerka
Administrativní
pracovnice

Dozorčí rada
Odborní učitelé
rehabilitace a
rekvalifikace

Odpolední, noční a
víkendové služby
Vedoucí
stravování
Kuchařky
Uklízečky,
pokojská, údržba,
řidič

Počet zaměstnanců k 31.12.2017 byl 55 včetně DPČ a DPP, z toho počet ZP zaměstnanců činil 24
osob
Počet přepočtených zaměstnanců za 2017: 28,65 (bez DPČ, DPP)
Pracovní tým k 31.12.2017:
Pracovníci v přímé péči:
sociální pracovnice, úvazek 1,0
pracovník v sociálních službách, úvazek 0,75
psycholožka, úvazek 0,2
1. Sociální rehabilitace
- učitelé odborného výcviku (výuka brailleova písma, nácvik psaní na klávesnici,
muzikoterapie, sebeobsluha, výuka jazyků, rehabilitační TV, výuka prostorové orientace) –
úvazky 3,95
2. Sociálně terapeutické dílny
- učitelé odborného výcviku (výuka PC, výuka v dílnách – keramická, drátování, kartonáž,
tkalcovská, košíkářská) – úvazky 7
- odborný garant pracovny PC, úvazek 100 hod. ročně
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3. Rekvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér
- fyzioterapeut, odborný garant, úvazek 0,25
- vyučující teorie, úvazek 1,0
Ostatní zaměstnanci
- projektová manažerka, úvazek 0,6
- finanční účetní, úvazek 1,5
- administrativní pracovnice, úvazek 1,0
- odpolední, noční a víkendové služby – úvazek 3,57
- obslužný personál – úvazek 6,25
- pracovníci v dílnách – úvazek 8,1

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI
Všichni zaměstnanci konající přímou práci s klienty se zúčastnili v rámci povinného vzdělávání
semináře supervize a kurzu Individuálního plánování v soc. službách MPSV – č. 2014/1411-PC/SP/VP
a školení zaměstnanců BOZP.
Dále:






2 pracovníci absolvovali kurz Pracovník v sociálních službách – 150 hodin.
1 pracovnice ukončila úspěšně studium na Univerzitě v Hradci Králové obor sociální
komunikace v neziskovém sektoru.
2 pracovnice se zúčastnily týdenního kurzu Desatero řemesel pořádaného Vzdělávacím
spolkem uměleckých řemesel.
3 pracovníci se zúčastnili Workshopu ICT v Brně.
3 pracovníci se zúčastnili Metodického školení SONS Tyflokabinet a Digitalizace.

3. SLUŽBY POSKYTOVANÉ STŘEDISKEM DĚDINA
Od roku 2007 registrace na MHMP na 2 sociální služby:
-

Sociální rehabilitace č. registr . 4595988
Sociálně terapeutické dílny č. registr. 8414595
Od r. 2008 registrace č. 619817/ZDR) na MHMP s ohledem na provozování rekvalifikačního
kurzu Nevidomý a slabozraký masér se zdravotnickou akreditací.
Akreditace MŠMT na ostatní rekvalifikační kurzy jsou pravidelně každé 3 roky obnovovány.
Zaměstnávání těžce zrakově postižených na vymezených chráněných pracovních místech.

Od roku 2005 registrace v IES – International Education Society, s hodnocením rating BB – Kvalitní
instituce na velmi dobré profesionální úrovni.
Středisko Dědina je členem AVPO (asociace veřejně prospěšných organizací ČR) a ČRSS (Česká rada
sociálních služeb).
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
V roce 2017 jsme tuto službu poskytli 29 klientům, z toho bylo 14 ubytovaných a 15 docházejících
klientů (průměrný věk 44 let). Většinu klientů tvoří později osleplí, kdy ztrátu zrakových funkcí
způsobilo onemocnění, často diabetes. V rámci této služby provádíme:
- Nácvik čtení a psaní brailleova písma.
- Nácvik samostatného pohybu s bílou holí.
- Nácvik sebeobslužných činností.
- Nácvik klávesnice po paměti.
- Kompenzační a komunikační výcvik.
- Nácvik relaxačních technik.
- Nácvik podpisu.
Všechny výše uvedené činnosti směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti našich
klientů s tím, že chceme dosáhnout jejich fungování v přirozeném prostředí s co nejmenší dopomocí
a zapojení se do běžného života.
Také díky přispění členů LIONS CLUB Praha
Orel, společnosti Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik, bylo
možné obnovit vybavení pokojů, které
jsou nyní zařízeny novými postelemi a
nábytkem.

Ekonomické ukazatele sociální rehabilitace za rok 2017
Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnuté
ubytování a stravování
Dotace od státu
Dotace od zřizovatele
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy z úhrad za poskytovanou péči
Ostatní příjmy
Příjmy celkem
Neinvestiční výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem

50.000,2.853.345,0
178.588,0
0
1.465.894,4.369.239,4.369.239,0
4.369.239,-

Přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

288.956,-
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
V roce 2017 byla tato služba poskytnuta 38 osobám se zrakovým postižením, průměrný věk 48 let.
Cílem poskytování služby je vybavit klienty takovými pracovními dovednostmi, které jsou přípravou na
konkrétní rehabilitační kurz. Psycholožka testuje úroveň dovedností, někteří klienti procházejí pouze
zácvikem na jednoduché pracovní úkony umožňující jim zaměstnání v chráněném prostředí a
smysluplné volnočasové aktivity.
Středisko provozuje 5 sociálně
terapeutických dílen, a to:
 Keramickou, která byla v roce 2017
zrekonstruována díky daru od
Nadace ČEZ,
 Tkalcovskou,
 Kartonážní,
 Košíkářskou,
 Drátování.

Důležitou součástí tohoto programu je
zvládnutí obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací formou zácviku
na PC.
Výrobky z našich dílen jsou na různých humanitárních i firemních akcích velmi žádané. Nejvíce pak
křišťálové ozdoby prodávané na adventních trzích na Václavském náměstí. Prodej probíhá ve
spolupráci s NF ČRo Světluška, materiál dodává Preciosa a.s.
Ekonomické ukazatele sociálně terapeutických dílen za rok 2017
Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnuté
ubytování a stravování
Dotace od státu
Dotace od zřizovatele
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy z úhrad za poskytovanou péči
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

Neinvestiční výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem

0,3.309.572,0
80.000,0
0
2.473.919,5.863.491,-

5.863.491,0
5.863.491,-

Přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

336.044,-

V průběhu roku 2017 proběhly ve středisku 2 diagnostické pobyty. Zájemci o naše služby se seznámili
se způsobem jejich realizace, my jsme získali přehled o úrovni jejich dovedností a na základě toho byla
potom sepsána smlouva o realizaci služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen nebo
rekvalifikaci. Součástí všech poskytovaných služeb je základní sociální poradenství.
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Středisko poskytuje rovněž krizovou pomoc těžce zrakově postiženým, kteří se dočasně ocitli v těžké
životní a sociální situaci. Krizová pomoc je poskytována většinou na dobu 1 měsíc, během kterého
pomáháme klientovi situaci řešit. Této služby nevyužila v roce 2017 žádná osoba.

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Středisko Dědina realizuje tyto kurzy akreditované MŠMT a MZ ČR:
- Nevidomý a slabozraký masér – 17 týdnů
- Základy obsluhy PC – 3 týdny
- Obsluha PC – 5 týdnů
- Ruční tkadlec / tkadlena – 19,5 týdne – profesní kvalifikace
- Dráteník / drátenice – 9 týdnů
- Pracovník v kartonážní výrobě – 18 týdnů
- Košíkář, výroba z proutí a pedigu – 20 týdnů – bude nahrazeno novou profesní kvalifikací
košíkář a pletař (v jednání)
- Pomocné práce v keramické dílně – 9 týdnů
V roce 2017 byly realizovány:
 Nevidomý a slabozraký masér - 3 klienti (ukončeno 2018) – 1 z nich předčasně ukončil kurz
 Košíkář, výroba z proutí a pedigu – 1 klient (ukončeno 2018)
 Pomocné práce v keramické dílně – 2 klienti - 1 klient předčasně ukončil kurz
 Neakreditovaný nástavbový kurz na PC – 12 klientů. Dále v rámci programu NF ČRo Světluška
s názvem Technologie se Světluškou proběhl ve středisku Dědina letní týdenní kurz – kurz
nácviku práce s PC pro těžce zrakově postižené, které se zúčastnilo 12 osob s těžkým zrakovým
postižením a dále dalších 8 klientů kurz absolvovalo v průběhu 2. pololetí 2017.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA VYMEZENÝCH CHRÁNĚNÝCH MÍSTECH
Tito zaměstnanci pracují jednak na pozicích pracovník v přímé péči či na jiných pozicích (12 osob) a
svým příkladem motivují později osleplé klienty přicházející do střediska. Dále jsou vytvořena tato
místa v našich dílnách, kde pracuje celkem 12 zrakově postižených zaměstnanců.
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4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Ve středisku se pravidelně hraje v úterý Qardo a ve středu Dáma pro nevidomé.
Jednotlivé akce:
- 14.2. Svarovski prezentace bílých holí, setkání s klienty střediska
- 16.2. Nadační fond Českého rozhlasu - spolupráce na Křišťálu pro Světlušku
- 9.3. Jedličkův ústav a školy, exkurze 6 vozíčkářů s doprovodem
- 30.3. Gymnázium a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5 – sociální činnost,
exkurze žáků.
- 6. 4. Velikonoční prodej výrobků v ČSOB.
- 11. 4. Velikonoční prodej výrobků a posezení s klienty ve středisku.
- 12. 4. Velikonoční prodej výrobků v O2.
- 18. 4. Vzdělávání pracovníků v přímé péči – školení supervize.
- 20. 4. Noční běh pro Světlušku za účasti klientů střediska.
- 25. 4. Pražský turnaj Quardo.
- 2.5. Fakulta stavební - ČVUT , silniční stavby exkurze
- 3. 5. Účast LENPELA na akci Když Palata tančí.
- 11. 5. Dobrovolnický den, firma Alcon, práce na zahradě (plot) a seznámení s činností střediska.
- 2. – 4. 6. Mezinárodní turnaj ve hře Qardo.
- 8. 6. Prodej výrobků na Střeleckém ostrově.
- 20. 6. Sagita – prezentace pomůcek pro nevidomé.
- 29. 6. Na Dědině rozloučení klientů u příležitosti ukončení rehabilitačního roku.
Červenec, srpen – ubytování Tyflo ČR o.p.s., SONS ČR z.s., Cech ZP maséru.
Srpen – oprava topení, pořízení matrací a nových postelí.
- 28-29.8. Vzdělávání pracovníků v přímé péči – individuální plánování.
- 28-30. 9. Tyfloart Karlovy Vary – vystoupení skupiny LENPELA.
- 4.10. Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb.
- 16.11. Setkání na Dědině s patronkou Křišťálu pro Světlušku paní Danou Batulkovou.
- 30.11. SONS z.s. - Oblastní odbočka Vsetín – exkurze zaměstnanců a členů odbočky.
- 5.12. Křišťál pro Světlušku – setkání u vánočního stromu na Václavském náměstí za účasti
klientů Dědiny a patronky Dany Batulkové.
- 5. 12. Vánoční prodej výrobků v ČSOB.
- 12.12. Vystoupení LENPELA na vánočním setkání členů LIONS Club Orel.
- 13.12. Vánoční prodej výrobků v O2 .
- 13.12. Vystoupení LENPELA v hotelu Radegast místnímu klubu důchodců.
- 14.12. Vánoční prodej výrobků ve středisku s posezením.
- 19.12. Žáci místní Waldorfské školy přišli zahrát našim klientům vánoční koledy na flétny.
- 21. 12. Vánoční posezení klientů a zaměstnanců Dědiny.
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5. PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH DOTACÍCH,
GRANTECH A DARECH
DOTACE
MHMP
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace

Středočeský kraj
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace

původní dotace
z toho vratka
původní dotace
z toho vratka

2 522 000,-461 629,1 756 000,-120 955,-

Projekt 2016 - 2019

1 249 200,1 218 300,-

Sociální rehabilitace
z toho vratka
Sociálně terapeutické dílny
z toho vratka
celkem
Kurz práce na PC
Provozní náklady
Nákup nového auta

712 000,-35 126,867 000,-270 224,47 100,100 000,275 000,300 000,-

GRANTY
MHMP

PRAHA 6
NF ČR SVĚTLUŠKA

ÚŘAD PRÁCE 2017
Viz příloha k účetní závěrce.

DAROVACÍ SMLOUVY A VĚCNÉ DARY:
Nejvýznamnější darovací smlouvy jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce – viz níže.
V roce 2017 nebyly přijaty žádné věcné dary.

6. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
V květnu 2017 došlo ke změně zakládací listiny týkající se úpravy jmenování členů správní a
dozorčí rady, jedná se o změnu znění především čl. VII. odst. 12 a čl. IX. odst. 5. Zakládací listina
byla změněna formou notářského zápisu.“
Významné skutečnosti po dni účetní závěrky:
K 31.3.2018 došlo k odstoupení Ing. Věry Hrádecké a od 1.4.2018 byla jmenována Ing. Dagmar
Filgasová do dozorčí rady

7. PŘÍLOHY – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
k účetní závěrce, výrok auditora
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Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 20.6.2018

