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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
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
1. ÚVOD
Rok se s rokem sešel a otevíráte výroční zprávu našeho střediska za rok 2019.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina oslavilo 25 let
poskytování sociální služby zrakově postiženým spoluobčanům. Svou činnost slavnostně
zahájilo 15. 9. 1994. První klienti do kurzů sociální rehabilitace nastoupili 1. 3. 1995. Za
dobu 25 let střediskem prošlo 547 klientů sociální rehabilitace, 420 klientů sociálně
terapeutických dílen a 341 rekvalifikantů nevidomých nebo slabozrakých masérů, košíkářů,
pracovníků v keramické, tkalcovské, kartonážní a drátenické dílně, obsluhovatelů osobního
počítače.
V tomto roce se také u nás konalo historicky první setkání ředitelů TyfloCenter o.p.s.,
ředitele Tyfloservisu a jeho vedoucích krajských středisek, zástupců zřizovatele Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých, z.s. a našeho střediska.
Práce se zrakově postiženými klienty je velice náročná, přes to je kolektiv zaměstnanců
stabilní. Děkuji celému kolektivu těm, kteří vykonávají přímou práci s klienty, i těm kteří se
starají, aby vše fungovalo po stránce administrativní i hmotné.
Poděkování také patří poskytovatelům dotací a grantů: Magistrátu hlavního města Prahy a
Středočeskému kraji, našim sponzorům, dárcům.
Bc. Naděžda Modráčková
ředitelka, sociální pracovnice
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2. KDO JSME – ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé je jediné svého druhu v České
republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní
kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace.
Dále navazuje rekvalifikace s cílem minimalizovat důsledky zrakového postižení v osobním i
pracovním uplatnění svých uživatelů.
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.
Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby,
naším cílem je samostatný a plnohodnotný život zrakově postižených.



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.
Pracující v novém volebním období od 1.1.2020.



Dozorčí rada: předseda Ing. Dagmar Filgasová od 1. 4. 2018.
Členky: Alžběta Suková, MUDr. Jitka Řehořová,
pracují v novém volebním období od 1.1.2020
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3. 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 53 včetně DPČ a DPP.
Počet přepočtených zaměstnanců: 33,97 (včetně DPČ a DPP)
Počet ZP zaměstnanců: 21

4. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI
Jedním z důležitých úkolů je povinné vzdělávání zaměstnanců konajících přímou práci
s uživateli služeb. Zaměstnanci se pravidelně účastní: supervizí, seminářů a kurzů dle
Individuálního plánování v sociálních službách.
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5. SLUŽBY POSKYTOVANÉ STŘEDISKEM DĚDINA
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).
Středisko Dědina má od roku 2007 registrace na 2 sociální služby na MHMP:






Sociální rehabilitace č. registrace 4595988
Sociálně terapeutické dílny č. registrace 8414595
Od roku 2008 registrace č. 61981/ZDR na MHMP s ohledem na provozování
rekvalifikačního kurzu Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
Akreditace MŠMT na ostatní rekvalifikační kurzy jsou pravidelně každé 3 roky
obnovovány
Zaměstnávání těžce zrakově postižených na vymezených chráněných
pracovních místech

Těchto služeb využívají lidé:
Skupina později osleplých – jsou to zejména:
 lidé po operacích mozku
 lidé s progresivní zrakovou vadou
 lidé po úrazech
 osoby s diabetem
Osoby nevidomé a slabozraké od narození,
 mentální postižení vždy v kombinaci se zrakovou vadou
 kombinované postižení vždy v kombinaci se zrakovou vadou

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
V roce 2019 jsme tuto službu poskytli 29 osobám, z toho bylo 16 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 absolvovalo 5 osob a 4 osoby následně nastoupili do sociální rehabilitace.
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.
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Ve službě sociální rehabilitace dochází např. k zdokonalení při nácviku samostatného
pohybu s bílou holí, ve vykonávání sebeobslužných činností, nácviku klávesnice PC a
Braillova písma. Cíle jsou realizovány dle potřeb jednotlivých klientů a jejich individuálních
plánů sestavovaných s klíčovými pracovníky. Klienti dochází do výukových jednotek na
základě rozvrhu, který je dle úrovně získávaných dovedností pravidelně obměňován.
Hodnocení úspěšnosti služby je na závěr pobytu prováděno formou hodnotícího dotazníku.
Obsahem dotazníků je zhodnocení dosaženého pokroku klientů oproti výchozí situaci a dále
je
nastíněna
i
další
cesta
k minimalizaci
důsledků
zrakového
postižení.
Ekonomické ukazatele sociální rehabilitace za rok 2019
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)

50.000,3.046.091,0,0,0,0,1.987.734,5.083.825,5.083.825,0,5.083.825,200.000,-
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
V roce 2019 byla tato služba poskytnuta 28 osobám se zrakovým postižením.
Všech 28 uživatelů služby docházelo v rámci ambulantní služby, průměrný věk 45 let.
Služba sociálně terapeutické dílny navazuje na službu sociální rehabilitace. Klienti docvičují
základní dovednosti a návyky, které vedou k jejich samostatnosti. Později osleplí klienti, kteří
v důsledku ztráty zrakových funkcí nemohou vykonávat původní povolání jsou testováni
(prakticky v dílnách, teoreticky psycholožkou) a dle výsledku je jim doporučeno vhodné
budoucí pracovní zaměření. Absolvují i zácvik na práci se složitou kompenzační pomůckou PC s hlasovým výstupem. Následně se v našem středisku rekvalifikují. Kombinovaně postižení
(zrakově + mentálně) si zdokonalují dle svých možností pracovní dovednosti a návyky. Ve
středisku jsou v provozu díly:
 keramická
 kartonážní
 tkalcovská
 košíkářská
 drátování

Všem klientům poskytujeme aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí (sociální
poradenství).
Důležitou součástí tohoto programu je zvládnutí obsluhy elektronických kompenzačních
pomůcek pro zpřístupnění informací formou neakreditované nástavby PC, kterou
absolvovalo 6 zrakově postižených.
Výrobky z našich dílen jsou na různých humanitárních i firemních akcích velmi žádané.
V rámci vzdělávacích aktivit ve školských zařízení ve středisku probíhají exkurze studentů
vysokých a středních škol, žáků základních škol a mateřských školek: Základní škola Dědina
– školní parlament, Základní škola Bílá - Praha 6 žáci třetí třídy, Speciální školy Jedličkova
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ústavu – obor sociální práce, UK pedagogická fakulta, UK první lékařská fakulta –
ergoterapeuti, ČVUT Katedra silničních staveb.
Středisko umožňuje absolvování praxe studentů UK, Gymnázia a sociální školy pro zrakově
postižené, Praha 5 Butovice, JABOK.
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Ekonomické ukazatele sociálně terapeutických dílen za rok 2019
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)

50.000,3.635.658,0,100.000,0,0,2.979.685,6.765.343,6.765.343,0,6.765.343,250.000,-

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.
Zkušební týdenní pobyt využilo 5 osob.
Krizové pomoci nevyužila v roce 2019 žádná osoba.
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Středisko Dědina realizuje tyto kurzy akreditované MŠMT a MZ ČR:







Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví – 15 týdnů
Obsluha PC – 5 týdnů
Pomocné práce tkalcovské dílně
Dráteník / drátenice – 9 týdnů
Pracovník v kartonážní výrobě – 18 týdnů
Pomocné práce v keramické dílně – 9 týdnů

Zároveň poskytuje fakultativní službu:


Základy obsluhy PC – 3 týdny (nejedná se o rekvalifikaci)
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V roce 2019 ukončili:



1 účastníci rekvalifikace – kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
6 uživatelů služby - neakreditovaný nástavbový kurz PC

6. ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA VYMEZENÝCH CHRÁNĚNÝCH MÍSTECH
Ve středisku jsou v dílnách vymezena chráněná pracovní místa. Zde jsou zaměstnaní
absolventi našich rekvalifikačních kurzů.
Zároveň je ve středisku téměř 50 % zrakově postižených ze všech zaměstnanců na pozicích
pracovník v přímé péči či na jiných pozicích.
Zaměstnanci svým příkladem motivují později osleplé uživatele přicházející do střediska.
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7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Klienti i zaměstnanci střediska pravidelně zasedají k volnočasovým aktivitám každé úterý se
pravidelně hraje Qardo.
Každou středu se schází Společenství duševních sportů a hrají stolní, kostkové a karetní
společenské hry. Na Dědině se pořádají i turnaje.
Ve čtvrtek probíhají turnaje v showdawnu.
Nesmíme zapomenout na hudební skupinu LenPeLa. Členové skupiny se účastnili
vystoupení v rámci akce Když Palata tančí.
Pravidelně se ve středisku schází absolventi našich masérských kurzů. Konají se zde
shromáždění Cechu zrakově postižených masérů.

Jednotlivé akce:



























15. 3. exkurze žáčků MŠ Libocká
5. 4. velikonoční prodej výrobků na Úřadu práce Domažlická
8. 4. velikonoční prodej Benešov
10. 4. velikonoční prodej ČSOB Radlická
11. 4. noční běh pro Světlušku za účasti uživatelů střediska – účastnilo se 10 klientů
+ doprovod zaměstnanců střediska
16. 4. velikonoční prodej výrobků v našem středisku na Dědině
duben - dvoudenní setkání ředitelů o.p.s. se zřizovatelem SONS, z.s.
12. 6. 2019 p. Victoria Tortorici zorganizovala v našem středisku příjemné
setkání. Cílem bylo představit klientům a zároveň předat trojrozměrný model. Na
modelu jsou znázorněny nejtypičtější věci ze zemí studentů mezinárodní školy ISP.
Následovalo společné posezení a občerstvení klasickými americkými hamburgery,
které nám rovněž připravili žáci ISP. Jako dar v našem středisku zůstal plynový gril
s veškerým příslušenstvím.
Letiště Praha uspořádalo sbírku, nejvíce bylo barevného povlečení, bavlnek, vlny a
příze. Dále korálky, tapety. Vše zpracují naše dílny.
13.-14. 6. účast uživatelů střediska na Abilympiádě v Pardubicích
20. 6. prodej výrobků v MŠ Libocká
27. 6. večírek uživatelů střediska k ukončení rehabilitačního roku, hudební a divadelní
vystoupení
27. 8. dobrovolnický den s Českou podnikatelskou pojišťovnou
14. 9. akce Zažij Dědinu jinak
14. 9. klienti i zaměstnanci oslavili 25 let od založení střediska
26. 9. účast na Dni otevřených dveří SVVP Jinonice
9. 10. den otevřených dveří v našem středisku
12. 10. prodej výrobků na bleším trhu v Malejově
15. 11. účast na vyhlášení sbírky Bílá pastelka
11. 12. Česko zpívá koledy – vánoční zpívání na zahradě střediska – uživatelé,
rodinní příslušníci, zaměstnanci a obyvatelé sídliště Dědina
4. 12. vánoční prodej výrobků v ČSOB Radlická
11. 12. vánoční prodej ZŠ Bílá
12. 12. vánoční prodej Vodafone
15. 12. Vánoční prodejní výstava rukodělných výrobků klientů střediska Dědina na
Úřadu práce Domažlická
17. 12. vánoční prodej Letiště Praha
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17. 12. vánoční prodej Cleverlance Enterpriese
18. 12. vánoční prodej výrobků v našem středisku
19. 12. vánoční večírek, vystoupení uživatelů, zpívání koled, divadelní vystoupení

8. 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

Projekt 2016 - 2019
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2.961.000,698.942,2.132.000,120.509,-

1.373.600,1.034.600,-

GRANTY
MHMP

PRAHA 6
NF ČR SVĚTLUŠKA

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

1.238.000,335.152,949.000,22.640,47.200,250.000,-

ÚŘAD PRÁCE 2019
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

676.852,694.445,589.221,671.646,-

DAROVACÍ SMLOUVY A VĚCNÉ DARY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ČSOB - útvar FAM majetek – bezpečnostní zařízení – 49.220,21 Kč
Thun 1794 a.s. – porcelánové výrobky – 4.204,- Kč
Letiště Praha, a.s. – 14.000,- Kč
LC KLUB OREL – 10.000,- Kč
p. Josef Hraváček – 5.778,- Kč
ZŠ Dědina – kompenzačních prostředků v hodnotě 2.850,- Kč
p. Martina Kusinová – 6.000,- Kč
Letiště Praha, a.s. – 150.000,- Kč
p. Rudolf Kosina – 6.500,- Kč
anonymní dárce – 3.200,- Kč








27. srpna jsme z darovaných financí Lions Clubu Praha – Orel za pomoci
dobrovolníků z České podnikatelské pojišťovny vymalovali jídelnu, chodbu u
vchodu a část chodby v přízemí.
Nově byly umístěny reliéfní destičky z3D tiskárny s hmatovým označením
jednotlivých místností a popisky v Braillově písmu.
Během měsíců července a srpna využili ubytovací kapacitu zrakově postižení
jednotlivci z celé republiky a Cech zrakově postižených masérů na doškolení
svých členů.
9. října se konala akce Den otevřených dveří a odpoledne setkání u příležitosti 25
let poskytování sociálních služeb na Dědině. Popřát Dědině přišli: prezident
SONS z.s. Mgr. Polášek, členové správní a dozorčí rady, prezident Lions Clubu
Praha – Orel Ing. Slavík, ředitel Tyfloservisu PhDr. Cerha, bývalí a současní
zaměstnanci a klienti střediska
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9. ZÁVĚR

Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 23. 6. 2020
Na základě podkladů textovou část sestavila Dagmar Bláhová
Ekonomickou část sestavila Bc. Kateřina Stibralová
Fotografie Bc. Naděžda Modráčková, Dagmar Bláhová
Grafická úprava 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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