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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.
Šmolíkova 866, 161 00 Praha 6 Ruzyně
IČO: 26 20 05 71
Č.ú. 169 786 379 / 0800
ÚVOD
Výroční zpráva je vždy zastavení a ohlédnutí se zpět za naší prací. Otevíráte výroční zprávu
našeho střediska za rok 2018.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s., má
registrované dvě služby. Sociálně terapeutické dílny věková struktura 19 – 64 let. Sociální
rehabilitaci, kde máme od června 2018 věkovou strukturu navýšenou 16 – 80 let.
V uplynulém roce za velké finanční podpory sponzorů bylo možné zakoupit nové
kompenzační pomůcky do cvičné kuchyně, pomůcky pro simulaci překážek při výuce
prostorové orientace. Dále nové počítače, projektor a velké plátno, kde je možná prezentace,
ale i přehrávání ozvučených filmů.
Ráda bych poděkovala kolegyním a kolegům za jejich profesionální a laskavý přístup
k uživatelům služeb, zvyšuje to kvalitu našich služeb.
Děkuji našim nevidomým a slabozrakým uživatelům, kteří nám svou zpětnou vazbou dávají
jistotu, že naše práce má smysl.
Dík také patří našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům.
Uvítací tabule s nápisem DOBRÝ DEN v Braillově slepeckém písmu u hlavního vchodu
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 Činnost střediska zastřešuje Organizační řád 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. Dagmar Filgasová od 1. 4. 2018.
Členky Alžběta Suková, MUDr. Jitka Řehořová. Ing. Věra Hrádecká ukončila
funkční období dne 31. 3. 2018.
Jedná se o členy pracující v novém volebním období od 1. 1. 2017.
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
Středisko poskytuje služby sociální prevence – sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické
dílny. Realizuje také rekvalifikační kurzy s cílem minimalizovat důsledky zrakového postižení
v osobním i pracovním životě svých uživatelů.
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Sociální pracovnice
Psycholožka

Ekonomka

Správní rada

Samostatná účetní

Ředitelka
střediska

Administrativní
pracovnice

Dozorčí rada
Pracovníci v sociálních
službách

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

Počet zaměstnanců 54 včetně DPČ a DPP.
Počet přepočtených zaměstnanců: 29,45 (34,34 včetně DPČ)
Počet ZP zaměstnanců: 22
3. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI
Všichni zaměstnanci konající přímou práci s uživateli služeb se v rámci povinného
vzdělávání pravidelně účastní: seminářů, supervizí a kurzů dle Individuálního plánování
v sociálních službách.
4. SLUŽBY POSKYTOVANÉ STŘEDISKEM DĚDINA
Od roku 2007 registrace na MHMP na 2 sociální služby:
 Sociální rehabilitace č. registrace 4595988
 Sociálně terapeutické dílny č. registrace 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 2018 jsme tuto službu poskytli 34 osobám, z toho bylo 21 ubytovaných a 13
docházejících, jejich průměrný věk byl 47 let. Převážná většina uživatelů služby jsou lidé od
narození nevidomí a většinou kombinovaně (+ mentálně) postižení, menšinu tvoří později
osleplí.
Diagnostický pobyt absolvovali a následně nastoupili do sociální rehabilitace 4 osoby.
V rámci této služby provádíme:








Nácvik samostatného pohybu s bílou holí.
Nácvik sebeobslužných činností.
Nácvik čtení a psaní brailleova písma.
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 uživatelů služeb s tím, že chceme dosáhnout jejich fungování
v přirozeném prostředí s co nejmenší dopomocí a zapojení se do běžného života.

Ekonomické ukazatele sociální rehabilitace za rok 2018
Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnutou
péči
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
Přijaté dary (od právnických a fyzických
osob)
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0
2.735.868,85
0
100.000,00
0
0
1.644.333,80
4.480.202,65
0
0
4.480.202,65
195.248,49

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
V roce 2018 byla tato služba poskytnuta 42 osobám se zrakovým postižením.
Všech 42 uživatelů služby docházelo v rámci ambulantní služby, průměrný věk 48 let.
Cílem poskytování služby je vybavit uživatele služby takovými pracovními dovednostmi,
které jsou přípravou na konkrétní rehabilitační kurz. Psycholožka testuje úroveň dovedností,
někteří uživatelé služby procházejí pouze zácvikem na jednoduché pracovní úkony
umožňující jim zaměstnání v chráněném prostředí a smysluplné volnočasové aktivity.
Středisko provozuje 5 sociálně terapeutických dílen:






Keramickou
Tkalcovskou
Kartonážní
Košíkářskou
Drátování

Důležitou součástí tohoto programu je zvládnutí obsluhy elektronických kompenzačních
pomůcek pro zpřístupnění informací formou neakreditované nástavby PC, kterou
absolvovalo 8 zrakově postižených.
Výrobky z našich dílen jsou na různých humanitárních i firemních akcích velmi žádané.

Ekonomické ukazatele sociálně terapeutických dílen za rok 2018
Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnutou
péči
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
Přijaté dary (od právnických a fyzických
osob)
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0
3.257.899,64
0
100.000,00
0
0
3.179.579,36
6.537.479,00
0
0
6.537.479,00
45.920,88

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.
Krizové pomoci nevyužila v roce 2018 žádná osoba.
Diagnostický pobyt využily 4 osoby.
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Středisko Dědina realizuje tyto kurzy akreditované MŠMT a MZ ČR:








Nevidomý a slabozraký masér – 15 týdnů
Základy obsluhy PC – 3 týdny
Obsluha PC – 5 týdnů
Ruční tkadlec / tkadlena – 19,5, týdne
Dráteník / drátenice – 9 týdnů
Pracovník v kartonážní výrobě – 18 týdnů
Pomocné práce v keramické dílně – 9 týdnů

V roce 2018 ukončili:
 4 účastníci rekvalifikace – kurz Nevidomý a slabozraký masér
 8 uživatelů služby - neakreditovaný nástavbový kurz PC

5. ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA VYMEZENÝCH CHRÁNĚNÝCH MÍSTECH
Ve středisku je ze všech zaměstnanců téměř 50 % zrakově postižených a pracují na
vyhrazených chráněných pracovních místech.
Tito zaměstnanci pracují jednak na pozicích pracovník v přímé péči či na jiných pozicích a
svým příkladem motivují později osleplé uživatele přicházející do střediska.
Dále jsou vytvořena tato místa v našich dílnách.
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6. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Ve středisku se pravidelně hraje v úterý Qardo.
Každou středu se schází Společenství duševních sportů a hrají stolní společenské hry.

Jednotlivé akce:
13. 2. prezentace výcviku vodících psů SONS Jinonice
22. 2. výroba košíčků pro ZŠ Červený vrch
26. 2. exkurze zaměstnanců PARAPLE
20. 3. velikonoční prodej výrobků ČSOB Radlická
20. 3. velikonoční prodej výrobků na MPSV
27. 3. velikonoční prodej výrobků v O2
28. 3. velikonoční prodej v našem středisku
12. 4. noční běh pro Světlušku za účasti uživatelů střediska
14. 4. Brazilská dáma na Dědině
18. 4. Pražský turnaj QARDO
25. 4. Dobrovolníci z Letiště Praha a.s. - práce na zahradě
2. 5. exkurze studentů z UK Pedagogické fakulty
16. 5. exkurze zaměstnanců úřadu z Královéhradeckého kraje
20. 5. prodej výrobků v Hořovicích.
22. 5. exkurze studentů UK Lékařská fakulta – fyzioterapie
7. 6. prodej výrobků na Střeleckém ostrově – akce „Den sociálních služeb“
13. 6. zasazení „Javoru dobré vůle“ na zahradě střediska Dědina
28. 6. večírek uživatelů střediska k ukončení rehabilitačního roku, hudební a divadelní
vystoupení „Popletená pohádka“
 20. – 23. 9. Tyfloart Vsetín
 27. 9. prodej výrobků na akci Střediska výcviku vodicích psů SONS v Jinonicích
 14. 11. Dobrovolníci z Letiště Praha, a.s. – nátěr radiátorů ve středisku
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19. 11. exkurze žáků ZŠ Bílá
20. 11. exkurze žáků ZŠ Bílá, II. Skupina
21. 11. prodej výrobků v Oblastní odbočce SONS Benešov
26. 11. setkání na Václavském náměstí u vánočního stromku Nadačního fondu
Světluška s patronkou Janou Strykovou
30.11. vánoční prodej výrobků v ÚP Domažlická
4. 12. vánoční prodej výrobků ČSOB Radlická
5. 12. setkání uživatelů služeb a zaměstnanců střediska s naším sponzorem Lions
club Praha Orel
6. 12. Mikulášský turnaj v QARDu
11.12. vánoční prodej výrobků ve Vodafone
12.12. Česko zpívá koledy – vánoční zpívání na zahradě střediska – uživatelé,
rodinní příslušníci, zaměstnanci a obyvatelé sídliště Dědina
13.12. vánoční prodej výrobků ve středisku
18.12. vánoční prodej výrobků Letiště Praha, a.s.
19.12. vánoční večírek, vystoupení uživatelů, zpívání koled, divadelní vystoupení

7. 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

2.773.000,00
-639.900,36
1.908.000,00
-439.331,15

Projekt 2016 - 2019

1.124.800,00
1.267.200,00

Sociální rehabilitace
z toho vratka
Sociálně terapeutické dílny
z toho vratka
celkem
Provozní náklady, SR, TD

1.182.000,00
-252.914,69
852.000,00
-44.041,52
45.700,00
300.000,00

GRANTY
MHMP

PRAHA 6
NF ČR SVĚTLUŠKA
ÚŘAD PRÁCE 2018
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

643.608,676.538,394.644,668.100,-
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DAROVACÍ SMLOUVY A VĚCNÉ DARY
1) p. Anke Weber a klub dam CHARITY GALA COMMITTEE – 97.597,54 Kč
2) Spolek divadelních ochotníků Sedlčany – 1.382,- Kč
3) PhDr. Martina Kusinová – 6.000,- Kč
4) p. Josef Hlaváček a p. Karel Pospíšil – 1.499,- Kč
5) p. Josef Hlaváček a p. Karel Pospíšil – Trakční lehátko
6) Letiště Praha, a.s. – 11.000,- Kč
7) Spolek divadelních ochotníků Sedlčany – 710,- Kč
8) Letiště Praha, a.s. – 20.000,- Kč
9) p. Rudolf Kosina – 10.000,- Kč
10) p. František Krčma – 300,- Kč
11) Letiště Praha, a.s. – 150.000,- Kč – PC s příslušenstvím pro středisko
12) Rodina Weber – 250.000,- Kč – pomůcky a zařízení do cvičné kuchyně, cvičební
zařízení do tělocvičny, pomůcky pro výuku prostorové orientace

 Díky obětavé práci dobrovolníků z Letiště Praha a. s. tráví naši uživatelé služeb volný
čas v krásně upravené zahradě.
 Do prostoru hlavního vchodu budovy byly pořízeny nové botníky a uzamykatelné
skříňky na osobní věci našich uživatelů. Je zde nově umístěna i prosklená vitrína
s ukázkou výrobků uživatelů našich terapeutických dílen.
 Při posledním dobrovolnickém dnu nám pracovníci z Letiště Praha a. s. natřeli
radiátory v celé budově střediska.
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8. ZÁVĚR

Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 25.6.2019
Na základě podkladů textovou část sestavila Bedřiška Humhalová a Dagmar Bláhová
Ekonomickou část sestavila Bc. Kateřina Stibralová
Fotografie Bc. Naděžda Modráčková, Dagmar Bláhová
Grafická úprava Bedřiška Humhalová, Dagmar Bláhová, Martin Procházka
Fotografie byly použity v souladu se Souhlasem se zpracováním údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
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