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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

 
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 2020. 

 

Rok 2020 byl pro naše uživatele služeb a zaměstnance  proti jiným rokům  ovlivněn virovým 

onemocněním COVID – 19. Všichni jsme byli vystavováni novým situacím s minimem 

informací a ochranných prostředků.  Proto se naše instruktorky a někteří rodinní příslušníci 

vrhly do šití roušek pro uživatele služeb, bývalé klienty, zaměstnance, Oblastní odbočky  

SONS, z. s.  některá TyfloCentra o.p.s., Tyfloservis o.p.s. Roušky různých velikostí a barev  

jsme poštou rozesílali  nevidomým  a slabozrakým  spoluobčanům po celé České republice.  

 

 

  
 

 

Přes řadu komplikací způsobených COVID -19 se život na Dědině nezastavil. Některé 

aktivity jsme museli dočasně zrušit nebo omezit.  

 

 

 Díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu -  Světluška a Letišti 

Praha a.s. jsme úspěšně zvládli  úpravu učeben:  masérů a počítačů.  

 

 Dar z Monety Money Bank,  Oboupohlavní model člověka ve ¾ životní velikosti nám 

zkvalitnil výuku v kvalifikačním kurzu Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví.  

 

 Poděkování patří  zaměstnancům a uživatelům služeb za dodržování nastavených 

hygienických opatření. Zatím jsme odolali šíření virové nákazy na Dědině.  

 

 Děkuji rodinným příslušníkům a přátelům našich uživatelů služeb za pochopení, jejich 

podpora a důvěra byla a je  pro zaměstnance velmi důležitá.  
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 Poděkování také patří poskytovatelům dotací a grantů Magistrátu hlavního města 

Prahy a  Středočeskému kraji nejen za poskytnuté dotace, ale i za zajišťování 

ochranných prostředků a dezinfekcí.  

 

 Dále bych ráda poděkovala našemu zřizovateli SONS, z. s. za dezinfekce. 

 

 Poděkování patří i Asociaci poskytovatelů sociálních služeb za opakované zajištění 

nedostatkových ochranných pomůcek, dezinfekcí a zasílání cenných informací v této 

složité době.  

 

 Děkuji našim sponzorům a dárcům za finanční podporu. 

 

 Obyvatelům sídliště Dědina za půjčení šicích strojů, darované gumičky, tkalouny, 

nitě, jehly, látky a sladkosti při šití roušek v našich sociálně terapeutických dílnách.  

 

 

 

 

Bc. Naděžda Modráčková 

ředitelka, sociální pracovnice 
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2. O NÁS – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 
 

 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina je 

obecně prospěšnou společností, registrovanou u Městského soudu v Praze, oddíl 

O, vložka 187, IČ 26200571 

 Sídlo: Šmolíkova 866/1, Praha 6 Ruzyně, 161 00 

 E-mail: dedina@dedina.cz 

 Web: www.dedina.cz 

 Statutární orgán: Bc. Naděžda Modráčková, ředitelka a sociální pracovnice 

 Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

se sídlem Krakovská 21, Praha 1, 110 00 

 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  

Členky: Alžběta Suková, MUDr. Jitka Řehořová 

Pracují v novém volebním období od 1. 1. 2020 

mailto:dedina@dedina.cz
http://www.dedina.cz/
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Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina je jediné svého druhu 

v České republice. Funguje od roku 1995, nejprve jako odborné středisko SONS, od roku 

2001 je samostatnou obecně prospěšnou společností. Středisko bylo vybudováno za 

přispění MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic. 

Metodou práce je individuální přístup k uživatelům služeb a práce v malých skupinách.  

 

Slabozrací a nevidomí lidé jsou početnou skupinou znevýhodněných lidí v České republice a 

mají specifické potřeby. Metodou práce zaměstnanců střediska je individuální přístup 

k uživatelům služeb.   

Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby. 

Naším cílem je samostatný a plnohodnotný život zrakově postižených, aby si maximální 

počet těžce zrakově postižených lidí udržel či získal zaměstnání.  

 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců 51 včetně DPČ a DPP. 

Počet přepočtených zaměstnanců: 32,37 (včetně DPČ a DPP) 

Počet ZP zaměstnanců: 22 

 

 

 

ŘEDITELKA 
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ODPOLEDNÍ, 

NOČNÍ A 

VÍKENDOVÉ 

SLUŽBY 

 

PRACOVNÍCI 

V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH  

 
SPRÁVNÍ RADA 

 

DOZORČÍ RADA 

 

ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ  

 

ZAMĚSTNANCI  

 

V DÍLNÁCH 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI 

 

Vzdělávání zaměstnanců střediska pracujících v přímé péči probíhá dle zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. Supervize, semináře a kurzy jsou organizovány přímo ve středisku 

nebo se jednotlivci účastní různých kurzů obsahově zaměřených na jejich specifikaci. 

 

5. SLUŽBY POSKYTOVANÉ STŘEDISKEM DĚDINA   

 

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 

kvalifikačního 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: 

 

 

Osoby nevidomé a slabozraké od narození, 

 mentální postižení vždy v kombinaci se zrakovou vadou  

 kombinované postižení vždy v kombinaci se zrakovou vadou 

Skupina později osleplých – jsou to zejména: 

 lidé po operacích mozku 

 lidé s progresivní zrakovou vadou 

 lidé po úrazech 

 osoby s diabetem 
 

Středisko Dědina je členem AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR) a ČRSS 
(Česká rada sociálních služeb). 

Od roku 2005 registrace v IES – International Education Society, s hodnocením „Rating BB – 
Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“. 
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6. SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

V rámci sociální rehabilitace se mohou uživatelé služby naučit vše, co zrakově postižený 

člověk potřebuje k samostatnému životu.  

Metodou naší práce je individuální přístup k uživateli služby, kterému je dle jeho potřeb 

poskytován výcvik vedoucí k jeho soběstačnosti, rozvoji náhradních smyslů, reedukace 

zbytkových zrakových funkcí a samostatné práci s kompenzačními pomůckami počítačového 

typu. 

U později osleplých dochází i k obnovení gramotnosti, k nácviku přijímání a předávání 

informací písemnou formou (nácvik braillova písma, práce s PC). Cílem naší služby je 

minimalizace sociálního vyloučení. Vycházíme vždy z rozhovoru s uživatelem služby, z 

testování jeho schopností a z toho vyplývajících  možností vytvoření pracovních dovedností 

a návyků směřujících k budoucímu pracovnímu uplatnění a schopnosti využívat svá práva a 

obstarávat si osobní záležitosti. 

S uživatelem služby je po nástupu do střediska sestaven individuální plán a uzavřena 

písemná dohoda. Uživatel služby je seznámen s vnitřním řádem střediska. Rozsah výuky 

jednotlivých disciplín se dle potřeby v průběhu rehabilitace upravuje.  

 

Poskytujeme ambulantní i pobytovou formu, pro osoby ve věku 16 – 80 let, pro osoby: 

 

 osoby s chronickým onemocněním 

vždy v kombinaci se zrakovým postižením 

 osoby s kombinovaným postižením 

vždy v kombinaci se zrakovým postižením 

 osoby se zrakovým postižením 
 

 

V roce 2020 jsme tuto službu poskytli 27 osobám, z toho bylo 13 ubytovaných a 14 uživatelům 

služby ambulantní formou, jejich průměrný věk byl 47 let.  

 

Zkušební týdenní pobyt absolvovali 2 zájemci a 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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Službu sociální rehabilitace vnímáme jako proces navracení a rozvíjení možnosti 
samostatně a aktivně fungovat ve společnosti. Cílem práce s našimi uživateli služby se 
zrakovým postižením je adaptace, aktivizace a integrace. 
 
Před zahájením kurzu je s uživatelem služby uzavřena písemná dohoda a individuální plán 
sestavený dle jeho potřeb. Je vybrán klíčový pracovník. Po ukončení kurzu je s uživatelem 
služby sepsán závěrečný pohovor. Je dohodnut následný program. 
Součástí služby je základní sociální poradenství. 

 Ekonomické ukazatele sociální rehabilitace za rok 2020 

 

Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnutou 
péči 

110.000,- 

Dotace od státu 3.264.623,- 

Dotace od zřizovatele 0,- 

Příjmy z vlastní činnosti 291.015,- 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,- 

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči 0,- 

Ostatní příjmy 1.742.331,- 

Příjmy celkem 5.407.969,- 

Neinvestiční výdaje 5.407.969,- 

Investiční výdaje 0,- 

Výdaje celkem 5.407.969,- 

Přijaté dary (od právnických a fyzických 
osob) 

55.524,- 
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7. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

 

Sociálně terapeutické dílny jsou přípravou na rekvalifikaci nebo pracovní uplatnění. Jde o 

komplex činností spočívajících v podporování zrakově postižených v nalezení vhodného 

pracovního zařazení. Cílem je tedy vybavit uživatele služby s těžkým zrakovým postižením 

takovými dovednostmi, jejichž zvládnutí je nezbytné pro zařazení do konkrétního 

rekvalifikačního kurzu. 

Uživatelé služby docvičují základní dovednosti a návyky, které vedou k jejich samostatnosti. 

Zároveň je to doba hledání nejvhodnějšího pracovního zaměření a následného pracovního 

uplatnění. Uživatelé služby absolvují obsluhu elektronických kompenzačních pomůcek pro 

zpřístupnění informací. Na základě praktických i teoretických poznatků je vytipován vhodný 

rekvalifikační obor.  

 

Služba je poskytována ambulantní formu, pro osoby ve věku 19 – 64 let, pro osoby: 

 

 osoby s kombinovaným postižením 

vždy v kombinaci se zrakovým postižením 

 

 osoby se zrakovým postižením 

 

V roce 2020 byla tato služba poskytnuta 28 osobám se zrakovým postižením.  

Všech 28 uživatelů služby docházelo v rámci ambulantní služby, průměrný věk 45 let. 
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Středisko provozuje 5 sociálně terapeutických dílen: 

 

 keramická 

 kartonážní 

 tkalcovská 

 košíkářská 

 drátování 

 

 

 
 

 

 

V jednotlivých dílnách rozvíjíme v rámci kompenzace zrakového postižení hmatové vnímání, 

rozvíjíme manuální zručnost uživatele služby a vytváříme nezbytné pracovní návyky nutné 

k následné rekvalifikaci a pracovnímu zařazení. 

Všem uživatelům služby 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 práce na PC. 

 

Výrobky z dílen prezentujeme na různých humanitárních i firemních akcích. O výrobky 

z našich chráněných dílen je velký zájem a jsou žádané.  
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Ekonomické ukazatele sociálně terapeutických dílen za rok 2020 

 

Příjmy od uživatelů z úhrad za poskytnutou 
péči 

110.000,- 

Dotace od státu 3.086.480,- 

Dotace od zřizovatele 0,- 

Příjmy z vlastní činnosti 342.970,- 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,- 

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči 0,- 

Ostatní příjmy 2.917.103,- 

Příjmy celkem 6.222.347,- 

Neinvestiční výdaje 6.222.347,- 

Investiční výdaje 0,- 

Výdaje celkem 6.222.347,- 

Přijaté dary (od právnických a fyzických 
osob) 

441.757,- 

 

 

Před zahájením kurzu je s uživatelem služby uzavřena písemná dohoda a individuální plán 

sestavený dle jeho potřeb. Je vybrán klíčový pracovník. Po ukončení kurzu je s uživatelem 

služby sepsán závěrečný pohovor. Je dohodnut následný program, případně rekvalifikace.  

 

Součástí služby je základní sociální poradenství. 

 

8. REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

 

Možnosti uplatnění nevidomého nebo slabozrakého občana na trhu práce jsou horší ve 

srovnání s možnostmi občanů bez zdravotního postižení resp. s postižením méně 

omezujícím škálu činnosti. Proto je rekvalifikace ve středisku realizována formou 

individuálních rekvalifikačních programů, při jejichž přípravě jsou v maximální míře 

zohledněny požadavky budoucího zaměstnavatele i schopnosti uživatele služby. 

 

Naše organizace je rovněž registrovaná dne 15. 10. 2008 jako nestátní zdravotnické zařízení 

na Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. města Prahy čj. 619817/ZDR. 

Důvodem této registrace je organizování kvalifikačních kurzů Nevidomý a slabozraký masér 

ve zdravotnictví se zdravotnickou akreditací. 

 

V roce 2020 se realizace jarního kurzu Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 

protáhla na poměrně dlouhou dobu a to díky epidemiologickým opatřením z důvodu 

pandemie koronaviru.  

Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou masérů až 21. ledna 2021. 
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Středisko Dědina realizuje tyto kurzy akreditované MZ ČR a MŠMT: 

 

 Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví – 15 týdnů 

 Obsluha osobního počítače (v rozsahu 140 hodin teoretické výuky) 

 Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 50 hodin teoretické výuky) 

 Pomocné práce tkalcovské dílně  

 Dráteník/drátenice (v rozsahu 90 hodin teoretické výuky a 181 hodin praktické výuky) 

 Pracovník v kartonážní výrobě (v rozsahu 178 hodin teoretické výuky a 357 hodin 

praktické výuky) 

 Pomocné práce v keramické dílně – 9 týdnů 

 

 

 

 

V roce 2020 ukončili: 

 

 3 účastníci rekvalifikace – kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 

 

 2 uživatelé služby - neakreditovaný nástavbový kurz  PC (v rozsahu 10, 20 a 30 

hodin) 
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9. ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA VYMEZENÝCH CHRÁNĚNÝCH MÍSTECH 

 

Ve středisku jsou vymezena chráněná pracovní místa.  

Na těchto pozicích pracují: 

 

 Zaměstnanci se zrakovým postižením pracující v přímé péči (téměř 50%), kteří často 

motivují svým příkladem přicházející později osleplé uživatele služeb. Ti se většinou 

podceňují a domnívají, že v životě již nic nedokážou. 

 

 Zaměstnanci z dílen (většinou naši bývalí rekvalifikanti), kteří by na volném trhu 

práce uplatnění nenalezli, často z důvodů trvalého bydliště v krajích se zvýšenou 

nezaměstnaností, nebo z důvodů špatné dopravní obslužnosti. 
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10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE  

 

Uživatelé služeb i zaměstnanci střediska  zasedají k volnočasovým aktivitám, vždy v úterý se 

pravidelně hraje Qardo. 

Každou středu se schází Společenství duševních sportů a hrají deskové stolní, kostkové a 

karetní společenské hry. Na Dědině se pořádají i turnaje. 

Ve čtvrtek probíhají turnaje v showdawnu. 

Nesmíme zapomenout na hudební skupinu LenPeLa.  

Pravidelně se ve středisku schází absolventi našich masérských kurzů. Konají se zde 

shromáždění Cechu zrakově postižených masérů. 

 

I v této oblasti byly veškeré volnočasové aktivity a spolupráce ovlivněny probíhající pandemií 

a s tím spojenými omezeními a nařízeními. 

 
 

 

 

V rámci vzdělávacích aktivit ve školských zařízení ve středisku probíhají exkurze studentů 

vysokých a středních škol.  

Středisko umožňuje absolvování praxe studentů UK, Gymnázia a sociální školy pro zrakově 

postižené, Praha 5 Butovice, JABOK. 

V roce 2020 byla tato aktivita vázaná na aktuální protiepidemiologická opatření vlády ČR. 
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Jednotlivé akce a skutečnosti ovlivňující provoz a život uživatelů služeb i pracovníků 

střediska: 

 

 19. 2. a 20. 2. 2020 exkurze dětí z MŠ Libocká 

 

 4. 3. 2020 Degustace vín na Dědině – vinařství roku 2017 Spielberg. Patronem byl 

náš dlouholetý sponzor Lions Club Praha Orel. 

 

 od 12. 3. 2020 je vyhlášen nouzový stav v České republice 

 

 od 16. 3. 2020 do 9. 4. 2020 včetně víkendů šijí pracovnice střediska a rodinní 

příslušníci roušky pro nevidomé a slabozraké občany celé ČR 

 

 od 18. 3. 2020 a to do doby trvání nouzového stavu - přerušení poskytování dalších 

sociálních služeb dle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně 

terapeutické dílny) 

 

 počet ušitých roušek – 2530 kusů  

 

 146 speciálních roušek s nanofiltry pro SONS 

 

 27. 4. až 30. 4. 2020 opět pokračujeme v šití roušek (pro SONS Praha a pro naše 

uživatele služeb ve středisku) 

 

 27. 4. až 7. 5. 2020 docházejí 2 dobrovolníci z Letiště Praha a. s. – práce na úpravě 

zeleně a údržba atria, práce na zahradě – údržba stromů a trávy, sekání, hrabání 

listí, pletí chodníčků a bylinkové zahrádky, celková úprava zahrady pro nevidomé. 

Nákup Vysavače na listí a dalšího zahradního nářadí a materiálu z Darovací smlouvy 

ve výši 12.000,- Kč 

 

 10. 4. 2020 zahájena rekonstrukce učebny PC a masérny – došlo k výměně těchto 

dvou učeben a kompletní rekonstrukce s cílem co nejlepšího uzpůsobení pro výukové 

programy 

 

 21. 4.  - byla předána řezačka na kartony do terapeutické dílny kartonáže. Byla 

zakoupena z prostředků NF Šestý smysl a výtěžku z tomboly konané ve spolupráci 

s Kluziště Kulaťák 

 

 Někteří nevidomí uživatelé služeb prozatím kvůli koronaviru středisko nenavštěvují, 

využívají výuku PC distančně. Po návratu budou jistě tvořit o to více. Díky všem co 

přispěli! 

 

 18. 6. 2020 Prodej výrobků v MŠ Libocká 

 

https://www.facebook.com/kluzistekulatak/?__tn__=K-R&eid=ARAp87KOLzYI1YNu-jgEzqyVj5T5Ld-7uXXoSP-G1oEYy85laiDobv_Bta-uP24LLl-sOiI1It3d6034&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnqDslrQgdtn4ohbFXuEkBNz5-JEeQ9D_ImHvMZ-M2JJJI-On96JU25jzUnpnkqSQcFZS3-XuKX8rpcJbNHhbzEOGNZ5i9HrKka_3lyTHxuaxqbKTmiKwCDDXJJ9wI3XeNcOsJHtmymr-wS4hWiebpRsEFvLGkhdqm-6u9KB4HXBRy-fwSvA-yZY71oAo-MG_z3AhRvezS_EF9Aigt__I2LlXA0Jtw-mQIgSy1Uz1mfgm3GWcvhWnzAK5pMawOqTWlNE4IEAR9WofRWVL2FzOnjOIxC8pedfscnxp0yaYjdUHmFq8NcIazwEysnVZquI_EZ1fe2wwF5GxgU9Fe-3eFXA
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 4.7 až 6. 7. 2020  Prodej výrobků našich chráněných dílen na Letišti Praha a.s.  

 

 13. 9. 2020 vinobraní v Domově sv. Karla Boromejského, Praha – Řepy 

 

 19. 9. 2020 Zažít Dědinu jinak 

 

 15. 12. a 16. 12. 2020 Vánoční prodej Letiště Praha, a.s. 
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11. PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH DOTACÍCH, GRANTECH A DARECH  

DOTACE 

MHMP 

Sociální rehabilitace dotace 2.469.000,00  

 z toho vratka 488.937,20 

Sociálně terapeutické dílny dotace 2.656.000,00 

 z toho vratka 631.220,24 

 

 

 

Středočeský kraj 

Sociální rehabilitace dotace 1.299.200,00 

 z toho vratka 14.640,00 

Sociálně terapeutické dílny Projekt OPZ III. 2020 - 2021 1.061.700,00 

 z toho vratka 0,00 

 

 

MPSV – mimořádné dotační řízení 

Program podpory E Sociální rehabilitace 87.053,00  

 z toho vratka 0,00 

 Sociálně terapeutické dílny 205.553,00 

 z toho vratka 76.603,00 

 

GRANTY 

MHMP Sociální rehabilitace 1.000.000,00 

 z toho vratka 262.685,72 

 Sociálně terapeutické dílny 765.000,00 

 z toho vratka   98.433,69 

PRAHA 6 Sociálně terapeutické dílny 40.000,00 

NF ČR SVĚTLUŠKA Provozní náklady, SR, TD 220.000,00 

 

 

ÚŘAD PRÁCE 2020 

 

I. čtvrtletí  577.930,00 

II. čtvrtletí  460.887,00 

III. čtvrtletí 614.596,00 

IV. čtvrtletí 614.651,00 
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DAROVACÍ SMLOUVY A VĚCNÉ DARY 

 Letiště Praha a.s. – Grantový program Dobré sousedství – výměna učebny PC a 

masérny   (realizace do 31.8.2020) 

 MONETA Money Bank – oboupohlavní model anatomie svalstva 

 P. Josef Hlaváček – 2.016,00 Kč 

 e-Inkluze, z.s.s – speciální kamerová lupa 

 LIONS KLUB PRAHA OREL – 4.028,00 Kč 

 Letiště Praha, a.s. – 12.158,00 Kč 

 Letiště Praha, a.s. – 12.000,00 Kč 

 Nadace fond Šestý smysl – řezačka stohová IDEAL 4305 v hodnotě 24.498,90 

Kč a podstavec pro IDEAL 4305 v hodnotě 3.012,90 Kč 

 MgA Fanta Václav 

 PhDr. Martina Kusinová – 6.000,00 Kč 

 p. Jana Trojanová – 2.400,00 Kč 

 Asociace veřejně prospěšných organizací ČR,  z. s. - ochranné obleky, roušky, 

respirátory FFP2, desinfekce 

Za poskytnuté finanční prostředky děkujeme. 
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12. ZÁVĚR 

 

Náročný rok 2020 je za námi.  

 

Vedení střediska zvážilo potenciální dopady COVID- 19  na provoz služeb a dospělo k 

závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání organizace. Vzhledem 

k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Středisko bude 

nadále schopné pokračovat ve své činnosti. 

 

Nyní už jen popřát hodně zdraví a brzký návrat do normálního života! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 23.6.2021. 

Na základě podkladů textovou část sestavila Dagmar Bláhová 

Ekonomickou část sestavila Bc. Kateřina Stibralová 

Fotografie Bc. Naděžda Modráčková, Dagmar Bláhová 

Grafická úprava Dagmar Bláhová 

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). 
 
 


