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1. Úvod 

 

Rok se s rokem sešel a otevíráte výroční zprávu našeho střediska za rok 2021. 

Do tohoto roku jsme vstupovali s obavami a zároveň s nadějí, že se již nebude opakovat 

situace z roku předchozího. V dubnu jsme se mohli začít  přihlašovat k očkování proti 

Covid 19 a tím se začala naplňovat naděje, že se vše vrací do normálu. Celý rok 2021 

byl složitý nejen pro uživatele našich služeb, ale i pro zaměstnance. Neustálé změny 

v mimořádných opatřeních vydávaných Vládou ČR komplikovali jejich osobní, rodinný i 

pracovní život.  

V říjnu 2021 se nám podařilo zkolaudovat a uvést do provozu novou kotelnu. Opět jsme 

se úspěšně zapojili do „ Zažít Dědinu jinak“  a dalších akcí kde prezentujeme naše 

služby a nabízíme výrobky z našich chráněných dílen. 

Poděkování patří poskytovatelům dotací a grantů: Magistrátu hlavního města Prahy,  

Středočeskému kraji  a Městské části Praha 6 za poskytnuté finance  na naše služby. 

Dále děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu - Světluška za asistivní technologie 

a kompenzační pomůcky. 

 

Velké poděkování v této složité době patří také našim sponzorům a dárcům za 

finanční podporu a věcné dary. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Kdo jsme 

 

 
 

 

➢ Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina je 

obecně prospěšná společnost, registrovaná 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 

pracující v novém volebním období od 1. 1. 2020 
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3. Organizační struktura 

 

 

Počet zaměstnanců 49 včetně DPČ a DPP. 

Počet přepočtených zaměstnanců: 31,2 (včetně DPČ a DPP) 

Počet ZP zaměstnanců: 21 

4. Poskytované služby 

 

Naše služby pomáhají těžce zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své 

vlastní volby, naším cílem je samostatný a plnohodnotný život zrakově postižených. 

 

Poskytovanými službami střediska jsou sociální rehabilitace v ambulantní a pobytové 

formě a sociálně terapeutické dílny ambulantně. 

K uživatelům služby přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb a 

zdravotního stavu, respektujeme osobní tempo uživatelů, dbáme na důstojné 

zacházení a rovný přístup, pracujeme týmově.  

 

Dne 25. 11. 2021 jsme u registrované služby Sociálně terapeutické dílny rozšířili 

cílovou skupinu uživatelů a zároveň rozšířili věkovou kategorii uživatelů služeb.  

- osoby se zrakovým postižením 

- osoby s kombinovaným postižením vždy v kombinaci se zrakovým postižením 

- osoby s chronickým onemocněním vždy v kombinaci se zrakovým  

 

- dorost (16 – 18 let) 

- mladí dospělí (19 – 26 let) 

- dospělí (27 – 64 let) 

- mladší senioři (65 – 80 let) 
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5. Sociální rehabilitace - SR 

 

Účelem a cílem služby Sociální rehabilitace zrakově postižených je podporovat 

osoby s těžkým postižením zraku v rozvoji, získání či udržení dovedností zlepšujících 

možnosti samostatného života a uplatnění ve společnosti dle jejich představ.  

 

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 

➢ Dramaterapie 

➢ Muzikoterapie 

➢ Zpívání 

➢ Rehabilitační tělocvik 

➢ Angličtina 

V roce 2021 jsme tuto službu poskytli 32 osobám, z toho bylo 16 ubytovaných a 16 

uživatelů služby ambulantní formou, jejich průměrný věk byl 46 let. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ekonomické ukazatele sociální rehabilitace za rok 2021 

Příjmy od uživatelů z úhrad za 
poskytnutou péči 

124.445,- 

Dotace od státu 3.408.380,63 

Příjmy z vlastní činnosti 249.147,- 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,- 

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči 0,- 

Ostatní příjmy 2.157.934,77 

Příjmy celkem 5.939.907,4 

Neinvestiční výdaje 5.939.907,4 

Investiční výdaje 0,- 

Výdaje celkem 5.939.907,4 

Přijaté dary (od právnických a fyzických 
osob) 

54.216,- 

 

 

6. Sociálně terapeutické dílny - STD 

 

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je umožnit zrakově postiženým za 

podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne. Dlouhodobě a pravidelně 

získávat a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a návyky na základě individuálních 

potřeb a schopností uživatele služby.  

Cílem STD je vybavit těžce zrakově postižené uživatele takovými dovednostmi, 

jejichž zvládnutí je nezbytné pro zařazení do konkrétních rekvalifikačních kurzů nebo 

uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce.  

Důležité je udržování sociálního kontaktu s ostatními lidmi. 

       
 

V rámci sociálně terapeutické dílny si uživatelé služby rozvíjejí manuální zručnost, 

hmatové vnímání jako kompenzaci zrakového postižení a vytváří si pracovní návyky.  

 

 



 

 
 

Naše dílny: 

 

➢ Keramická dílna 

➢ Tkalcovská dílna 

➢ Kartonážní dílna 

➢ Košíkářská dílna 

➢ Dílna drátování 

V roce 2021 byla tato služba poskytnuta 28 osobám se zrakovým postižením. 

Všech 28 uživatelů služby docházelo v rámci ambulantní služby, průměrný věk 44 let. 

 

Ekonomické ukazatele sociálně terapeutických dílen za rok 2021 

Příjmy od uživatelů z úhrad za 
poskytnutou péči 

124.445,- 

Dotace od státu 2.015.387,77 

Příjmy z vlastní činnosti 238.254,19 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 0,- 

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči 0,- 

Ostatní příjmy 3.799.908,25 

Příjmy celkem 6.177.995,21 

Neinvestiční výdaje 6.177.995,21 

Investiční výdaje 0,- 

Výdaje celkem 6.177.995,21 

Přijaté dary (od právnických a fyzických 
osob) 

273.480,- 

 

 

 

7. Zaměstnávání na vymezených chráněných místech 

        

 



 

 
 

V roce 2021 jsme v rámci zaměstnávání na vymezených chráněných místech 

zaměstnali 21 osob.  

➢ Keramická dílna – 2 ZP osoby  

➢ Tkalcovská dílna – 2 ZP osoby 

➢ Kartonážní dílna – 1 ZP osoba  

➢ Košíkářská dílna – 3 ZP osoby  

➢ Dílna drátování – 1 ZP osoba 

➢ Pracovníci v sociálních službách – 9 ZP osob 

➢ Ostatní obslužný personál – 3 ZP osoby  

 

8. Rekvalifikační kurzy 

 

Pro těžce zrakově postižené organizujeme specifické rekvalifikační kurzy ve čtyřech 

manuálních oborech (tkalcovství, keramika, kartonáž a drátování).  

Velice oblíbený je kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví.  

Pro intelektuálně zaměřené zrakově postižené organizujeme kurz práce na PC se 

speciálním software.  

Všechny kurzy mají akreditaci ministerstva školství, kurz masérů ministerstva 

zdravotnictví.  

Po ukončení rekvalifikace pomáhá středisko klientům nalézt konkrétní pracovní 

uplatnění. 

 

➢ Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví (délka kurzu 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 (v rozsahu 194 hodin teoretické výuky a 388 

hodin praktické výuky) 

➢ 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 (délka kurzu 9 týdnů) 

 

 



 

 
 

Od dne 15. 10. 2008 je naše organizace registrována 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 2021 ukončili:  

 

➢ 4 účastníci rekvalifikace – kvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve 

zdravotnictví  

 

 

9. Vzdělávání pracovníků střediska 

 

Středisko Dědina dbá na vzdělávání zaměstnanců jak těch nově příchozích, tak i 

stávajících. Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči probíhá dle zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb.  

Vzděláváním si pracovník obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Mezi formy 

dalšího vzdělávání patří specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a 

vyššími odbornými školami, účast v kurzech s akreditovaným programem, odborné 

stáže, účast na školících akcích, účast na konferencích. Konkrétně se jednalo o 

Supervize, akreditovaný vzdělávací program Aktivizace klientů sociálních služeb 

v rozsahu 8 vyučovacích hodin a akreditovaný vzdělávací program Problémové 

chování u osob s PAS v rozsahu 16 hodin.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

10. Volný čas 

 

Bohužel i tento rok byl výrazně ovlivněn a omezen pandemií koronaviru (zákaz 

cestování z okresu do okresu atd.) 

 

a. Jednotlivé akce a skutečnosti ovlivňující provoz a život uživatelů služeb i 

pracovníků střediska: 

 

➢ Trvání nouzového stavu v České republice až do 11. 4. 2021 

➢  17. 6. 2021 prodej výrobků v MŠ Libocká 

➢ 5. 9. 2021  prodej výrobků na vinobraní v Domově sv. Karla Boromejského 

➢ 15. 9. 2021 prodej výrobků na veletrhu v NC Edenu 

➢ 18. 9. 2021 prodej výrobků na akci Zažít Dědinu jinak 

➢ 21. 10. 2021 přišlo 15 dobrovolníků z Letiště Praha, a.s. – práce na 

zahradě, úprava zeleně, údržba atria, údržba stromů a trávy, sekání, 

hrabání listí, pletí chodníčků a bylinkové zahrádky, celková úprava 

zahrady pro nevidomé.  

➢ Vyhlášení dalšího nouzového stavu v ČR od 26. 11. 2021 do  

25. 12. 2021 

➢ 16. 12. 2021 prodej výrobků na Letišti Praha, a.s. pro zaměstnance 

➢ 16. 12. 2021 prodej výrobků ve středisku Dědina 

 

Vždy v souladu s hygienickými nařízeními vlády ČR. 

 

b. Pokud dovolila pandemická situace, probíhali praxe studentů a jednodenní 

exkurze. 

Proběhl víkendový doškolovací kurz Cechu zrakově postižených masérů. 

 

 

 

     



 

 
 

 

11. Financování 

 

 

a. Dotace 

MHMP 

Sociální rehabilitace dotace 2.390.000,- 

 z toho vratka 357.819,37 

Sociálně 
terapeutické dílny 

dotace 2.733.000,- 

 z toho vratka 717.612,23 

 

Středočeský kraj 

Sociální rehabilitace dotace 1.376.200,- 

 z toho vratka 0,- 

Sociálně 
terapeutické dílny 

Projekt OPZ III. 2020 - 2021 1.182.700,- 

 z toho vratka 0,- 

 

b. Granty 

MHMP 

Sociální rehabilitace dotace 1.130.000,- 

 z toho vratka 25.596,28 

Sociálně 
terapeutické dílny 

dotace 1.122.000,- 

 z toho vratka 184.447,75 

 

Praha 6 

Sociální rehabilitace dotace 19.900,- 

 z toho vratka 0 

Sociálně 
terapeutické dílny 

dotace 19.900,- 

 z toho vratka 0 

 

 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška 

Provozní náklady, 
SR, STD 

dotace 333.560,- 

 z toho vratka 15.784,- 

 

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška poskytl středisku Dědina příspěvek 

v rámci grantového programu Financování zvýšených provozních výdajů 

v souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu sociálních služeb a pracovního 

provozu (chráněná pracovní místa) 70.000,- Kč a grantového programu Asistivní 

technologie a kompenzační pomůcky 263.560,- Kč.  

 

 



 

 
 

c. Úřad práce – příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce: 

  I.    čtvrtletí   541.347,00 

II.   čtvrtletí  631.483,00 

III.  čtvrtletí  595.550,00 

IV. čtvrtletí  675.888,00 

 

d. Darovací smlouvy a věcné dary 

 

➢ Letiště Praha, a.s. – 100.000,- Kč. Zafinancována výroba a montáž 

bezpečnostních pevných a pantových mříží na okna k učebnám, 

profesionální sušička prádla a 2ks postelí 

 

➢ p. Josef Hlaváček – elektrické masážní lehátko 

 

➢ Úřad Městské části Praha 6 – 300 ks respirátorů 

 

➢ p. Josef Hlaváček – 10.000,- Kč 

 

➢ p. Dušan Marhula – fritéza ETA 217290000 Formio 

 

➢ Letiště Praha, a.s. – 7.187,- Kč 

 

 

Za poskytnuté finanční prostředky a věcné dary velice děkujeme. 

Těšíme se na další spolupráci s vámi. 

 

12. Závěr 

 

Další náročný rok s Covidem je za námi.  

 

Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována za předpokladu, že Pobytové 

rehabilitační a rekvalifikační středisko bude nadále schopné pokračovat ve své 

činnosti.  

 

 

 

 

Přejeme Všem hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě! 
   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 21. 6. 2022.  

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) 
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