
Výroční zpráva
za rok 2005

 „Klub Hornomlýnská“ 
Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR

I člověk s nejtěžším postižením 
může žít důstojný a plnohodnotný život. 

Má stejná práva, 
potřebuje stejné příležitosti.

 
Hlavním posláním občanského sdružení 

Hornomlýnská je intenzivní práce 
na změně přístupu státu i veřejnosti 

k dětem s nejtěžším postižením 
a na systematické obhajobě 

jejich rovných práv, včetně práva 
na jejich přirozené začlenění 

do společnosti. 
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1. Úvodní slovo

Děti s těžkým postižením jsou stále významně diskriminovány v mnoha směrech.
Málo se o tom ví, skoro se o tom nemluví, protože rodiče jsou příliš přetíženi každodenní
péčí, nezbývá jim čas ani síly na nějaké veřejné protestní akce. Nedávno Národní rada
zdravotně postižených podala ústavní stížnost na stát ve věci této diskriminace. 

Projekt „Dejte nám šanci“ reaguje na situaci, kdy se rodiče malých dětí s těžkým
kombinovaným postižením dostávají do situací, kdy jim stát a společnost dávají zřetelně
najevo, že jejich děti jakoby neměly  žádnou lidskou hodnotu, kdy nemají žádná práva,
žádný nárok na nic. Společnost s jejich rodiči jedná, jakoby měli doma jen jakési bezcenné
bytosti. Jakoby šlo o děti „na odpis“. 

Dítě s postižením přitom velmi potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné děti.
Potřebuje poznávat nové lidi, nová prostředí, pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje nejen
cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale potřebuje i styk s vrstevníky,
pozorovat jejich hry. I dítě s těžkým postižením je součástí společnosti. Zkušenosti
ukazují, jak moc prospěšné je pro zdravé děti, pokud součástí dětského kolektivu je dítě
s postižením. Je to prevence xenofobie, přirozený trénink tolerance a ohleduplnosti,
přirozené přijímání odlišností, děti se učí nabízet pomoc, kultivují své lidství.

Dítě s postižením se naopak od nejútlejšího dětství  přirozeně učí chápat samo sebe
v běžné realitě, od počátku vnímá své schopnosti v kontextu s ostatními, učí se přijímat
svou odlišnost a vyrovnávat se se svými handicapy. Je omyl domnívat se, že dítě s těžkým
postižením nic z toho nevnímá, že je mu jedno kdo, kde a jak o něj pečuje, co se kolem
něj děje. I pouhé pozorování hrajících si dětí, vnímání jejich smíchu, zpěvu, pohybu – to
vše vyvolává prokazatelné kladné reakce i u nejvíce postižených dětí.  

Ve světě se péče o děti s postižením v posledních dvaceti letech obrovsky proměnila.
Ve vyspělých zemích je spousta programů, kdy cílené rehabilitační programy se prolínají
s integrací v běžném prostředí ve snaze vyrovnat příležitosti i pro děti s těžkými
postiženími, normalizovat jejich život jak jen možno.

Cílem  ovšem není „normalizovat“ dítě s postižením, ale normalizovat
příležitosti, normalizovat podmínky pro jeho vývoj, prostě dát mu stejné šance. 
To je i cílem projektu „Dejte nám šanci“. 

 
Dítě s těžkým postižením potřebuje jednak vyrůstat v láskyplném prostředí rodiny,

dostat šanci žít s vrstevníky v běžném prostředí a účastnit se jejich aktivit a navíc proti
dětem s bez postižení ještě potřebuje individuální pomoc, podporu a asistenci, aby se
mohlo oněch běžných aktivit účastnit a mít z nich prospěch.

Co musí pro to udělat společnost? Uvědomit si, že děti s těžkým postižením jsou
v situaci, kdy nejsou dodržována jejich lidská práva, že se jedná o jasnou diskriminaci.
Podporovat rodiny s těmito dětmi morálně i materiálně tak, aby děti mohly vyrůstat
v rodině. Dát těmto dětem šanci stejné příležitosti, jako dětem bez postižení (návštěvy
běžných školek, škol a dalších normálních dětských zařízení). Umožnit dětem asistenční
služby podle jejich individuálních potřeb tak, aby to pokud možno kompenzovalo jejich
znevýhodnění a mohly běžných příležitostí v komunitě skutečně využívat. A v neposlední
řadě by měla existovat možnost kam se odvolat v případě, že jako rodič cítím, že mé dítě
je diskriminováno. 

Michaela Frycová 
místopředkyně NRZP
konzultantka při organizačním rozvoji a řízení o. s. Hornomlýnská



2. Vznik, poslání a cíle klubu

Vznik      

Klub Hornomlýnská vznikl 20. ledna 2003 jako člen Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR (ARPZPD).  Je to občanské sdružení vytvořené v souladu se
zákonem č. 83/1990 a je zaregistrované u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. VSC/1-
7228/91R   22.1.2003

Jeho zakladateli jsou rodiny s dětmi s nejtěžším kombinovaným postižením
a handicapovaní obyvatelé domu speciálního určení Hornomlýnská 1255 v Praze –
Kunraticích. 

Členem klubu se však může stát každý, kdo má zájem využívat jeho služeb nebo se
podílet na jeho chodu. 

Poslání klubu hornomlýnská

Posláním klubu je zlepšit život rodin, které pečují o děti se zdravotními problémy
a pomoci vytvořit podmínky pro důstojný život postižených obyvatel domu zvláštního
určení Hornomlýnská. Aktivně pracujeme na změně přístupu státu i veřejnosti k dětem
s nejtěžším postižením a na systematické obhajobě jejich rovných práv, včetně práva na
jejich přirozené začlenění do společnosti. Zabýváme se aktivitou, která řeší problematiku
vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením z pohledu rovných příležitostí, a to
umožněním docházení do běžné mateřské školky za pomoci asistenta pedagoga 

Cíle   

• vytvoření a provozování rehabilitace pro obyvatele domu zvláštního určení
Hornomlýnská 

• Zahájení pilotního projektu „Dejte nám šanci“, integrace dětí s nejtěžším
kombinovaným postižením do běžných MŠ za pomoci asistence pedagoga.

• Vytvoření a provozování půjčovny rehabilitačních a didaktických pomůcek 



3. Zpráva o aktivitách v roce 2005

3. 1. Zahájení pilotního projektu „Dejte nám šanci“, integrace dětí
s nejtěžším kombinovaným postižením do běžných MŠ za pomoci
asistence pedagoga

Projekt „Dejte nám šanci“ je aktivitou, která řeší problematiku vzdělávání z pohledu
rovných příležitostí dětí s těžkým kombinovaným postižením. 
Umožní jim docházení do běžné mateřské školky za pomoci asistenta pedagoga.

Obsah a cíl projektu

Jde o dlouhodobý projekt, kdy potřebné děti s těžkým postižením předškolního věku
dostanou šanci navštěvovat denně čtyři hodiny běžnou mateřskou školku. Každé dítě
bude mít svého vyškoleného asistenta/asistentku, který se na základě individuálního plánu
dítěte, programu školky a spolupráce s učitelkou ve školce účastní s dítětem programu
v běžné mateřské školce. Účast každého dítěte s postižením bude velmi individuální
a přizpůsobená možnostem, schopnostem i zdravotnímu stavu dítěte. Jen pro ilustraci lze
z metodik uvést například aktivitu, kdy zdravé děti například tančí a asistent s postižený
dítětem v náručí tančí spolu s dětmi. Nebo děti zpívají písničku, asistentka tiskne dítě
v náručí a zpívá s dětmi. Zvuk, dech, vibrace hrudníku při zpěvu, to jsou všechno výrazné
pozitivní stimulace. A dítě zároveň samo sebe vnímá jako přirozenou součást celku.
Podobných možností zapojení dětí i s nejtěžšími postiženími je celá řada. 

Co ch ce  tento projekt změnit 

Projekt „Dejte nám šanci“ reaguje na situaci, kdy se rodiče malých dětí s těžkým
postižením dostávají do situací, kdy jim stát a společnost dávají zřetelně najevo, že jejich
děti jakoby neměly  žádnou lidskou hodnotu – nemají žádná práva, žádné nároky.
Společnost s jejich rodiči jedná, jakoby měli doma jen jakési bezcenné bytosti. Jakoby šlo
o děti „na odpis“. Dítě s postižením přitom velmi potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné
děti. Potřebuje poznávat nové lidi, nová prostředí, pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje
nejen cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale potřebuje i styk
s vrstevníky, pozorovat jejich hry. I dítě s těžkým postižením je součástí společnosti.
Zkušenosti ukazují, jak moc prospěšné je pro zdravé děti, pokud součástí dětského
kolektivu je dítě s postižením. Je to prevence xenofobie, přirozený trénink tolerance
a ohleduplnosti, přirozené přijímání odlišností, děti se učí nabízet pomoc, kultivují své
lidství.



Realizační tým

Projekt trvá po dobu kalendářního roku, tj.  1/2006   -  12/2006. 
Na projektu se podílí tým lidí, který nazýváme „kruh podpory dítěte“, jsou to:

Zástupci OS Hornomlýnská – výběr asistenta pedagoga, zajištění jeho proškolení
a vedení po celou dobu projektu, spolupráce se všemi členy „kruhu podpory“, 2 osoby,
pravidelné schůzky realizačního týmu

Asistent pedagoga – pracuje v oddělení MŠ  s integrovaným dítětem  cca 4 hodiny
denně (záleží za zdravotním stavu dítěte) podle individuálního vzdělávacího  plánu a podle
aktuálního plánu aktivit ve školce. Asistent pedagoga napomáhá začlenění dítěte do
kolektivu vrstevníků a pracuje ve spolupráci a pod vedením učitele, pravidelně informuje o
dění v mateřské škole rodiče. Asistent pedagoga každý měsíc odevzdává společně se
svou docházkou i deník dítěte kde popisuje denní program ve školce a zapojení dítěte.
Úzce spolupracuje s rodinou dítěte a s dalšími členy kruhi podpory.

Zástupci MŠ – pedagogický dozor asistenta  cca 4 osoby

Další členové „kruhu podpory“ SRP, PPP, odborní lékaři, ... – doporučení služby,
vytvoření individuálního plánu  cca 10 osob. Případně další odborníci dle povahy postižení
konkrétního dítěte. Rodiče dětí s postižením jsou důležitou součástí týmu, který je
vytvořen kolem každého integrovaného dítěte. Jsou nejcennějším zdrojem informací pro
asistenta, který se musí naučit s dítětem pracovat, případně zajišťovat speciální úkony,
související se zdravotním stavem dítěte a s naplňováním jeho speciálních potřeb. Rodina
a dítě jsou nejdůležitější zpětnou vazbou.



Grantová podpora včetně dalších dárců v roce 2005:

Magistrát hlavního města Prahy                                                                         825 000,- Kč

MČ Praha 4 60 000,- Kč

ÚP Beroun 53 060,- Kč

Damovo a.s. 50 000,- Kč

Panda plus s.r.o. 19 684,- Kč

Immunoflow s.r.o. - ing. Ivana Švarcová  25 595,- Kč

Nadace Divoké Husy 10 867,- Kč

Michaela Frycová 10 000,- Kč

Eucon  10 000,- Kč

V. Souradová, České a Slovenské kulturní sdružení v San Diegu (220$) 6 102,- Kč 

Boris Ingr – Mony 5 000,- Kč

MČ Praha - Kolovraty 3 719,- Kč

M. Ecková  3 000,- Kč

M. Matucha 1 200,- Kč

D. Alináková 1 200,- Kč

D. Holuschová 150,- Kč

Celkem  1 084 577,- Kč

Vážíme si Vaší podpory, bez které bychom nemohli naplnit smysl našeho sdružení –
pomoc těžce zdravotně postiženým dětem. 
Všem našim dárcům velice děkujeme!



Kvantitativní vyhodnocení

V roce 2005 jsme poskytovali službu 18 klientům a jejich rodinám

a) počet setkání v kanceláři:
počet vstupních pohovorů s klienty a jejich rodinami
28 setkání 42 hodin

počet vstupních pohovorů s asistenty 
87 setkání 87 hodin

počet setkání rodin s postiženými dětmi
1 společné  setkání spojené s výběrem vhodných didaktických a rehabilitačních pomůcek
pro naše klienty 4 hodiny

počet setkání s asistenty pedagogů
1 společné setkání 4 hodiny

počet  supervizí, metodického vedení, videotréninků
3 supervize 15 hodin
1 metodické vedení 4 hodiny
1 videotrénink 10 hodin

b) počet telefonických kontaktů
s rodinami klientů
433  telefonických kontaktů 115 hodin 

s odbornými pracovišti
279 telefonických kontaktů 75 hodin 

s asistenty
445 telefonických kontaktů 125 hodin

s MŠ
515 telefonických kontaktů 133 hodin 

c/počet terénních návštěv
v rodinách klientů
10 terénních návštěv 15 hodin

v MŠ
53 terénních návštěv 105 hodin

na odborných pracovištích
15 terénních návštěv 37 hodin

d/počet spolupracujících organizacích v „kruhu podpory“
MŠ 14
SPC  6
PPP  2
SRP  2



3.2. Projekt „Vytvoření a provozování půjčovny didaktických
a rehabilitačních pomůcek“

Jde o dlouhodobý projekt, jehož hlavním cílem je zkvalitnit integraci dětí s těžkým
kombinovaným postižením v MŠ.

Cílem projektu 

je vybudování půjčovny pomůcek, které by byly k dispozici v jednotlivých MŠ pro
naše klienty – děti s těžkým postižením.

Dítě se s pomocí vyškoleného asistenta (na základě individuálního plánu, programu
školky a spolupráce s učitelkou) účastní  programu v běžné mateřské školce.  Kromě
společného programu se zdravými vrstevníky asistenti s dětmi pracují individuálně a k této
činnosti potřebují s ohledem na charakter postižení dítěte didaktické a rehabilitační
pomůcky, které pomohou v celkovém rozvoji každého jednotlivce. Je důležité vytvořit pro
děti co nejvíce stimulační prostředí. 

Co chce tento projekt změnit

Hlavní změnou je vytvoření maximálně stimulačního prostředí  nejen umožněním
vřazení postižených dětí mezi zdravé vrstevníky, ale zároveň jim umožnit co nejkvalitnější
individuální výuku opřenou o kvalitní rehabilitační a didaktické pomůcky. Pomůcky dětem
pomohou při rozvoji jemné a hrubé motoriky, logiky, k nácviku základních dovedností,
k procvičení koordinace pohybu horních končetin, prostorové představivosti, stimulaci
zraku a dalších smyslů.

Zahájení projektu

První finanční prostředky na vybudování půjčovny jsme získali v říjnu 2005, již jsme
odstartovali vlastní činnost této služby.

Období použití nadačního příspěvku

Výrobky jsou používané v předškolních zařízeních po dobu docházky dítěte, tj. 5x
týdně 4 hod denně. Po domluvě s rodinou je možné pomůcky zapůjčit i domů (víkendy, při
nemoci klienta...).

Průběžně budou přicházet noví klienti, výrobky budou kolovat mezi více potřebnými,
tudíž není možné období na použití nadačního příspěvku časově ohraničit.

Pokračování projektu

Vzhledem k rozšiřování naší služby, zvyšování počtu klientů a zároveň snahy
o zvýšení kvality práce asistentů pedagogů je nutné zajišťovat i nadále pro naše děti
pomůcky, které jim pomohou v celkovém rozvoji. 

V březnu 2006 pro nás bude Český výbor  UNICEF pořádat Pečení pro děti, kromě
toho požádáme o zdvojnásobení výtěžku Nadaci Divoké husy. Naši žádost o rozšiřování
půjčovny promítneme i do dalších žádostí o granty v následujícím období.

Personální zabezpečení projektu

1 dobrovolník zajišťuje administrativní agendu spojenou s přehledem vypůjčených
pomůcek.



Grantová podpora včetně dalších dárců v roce 2005

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 43 800,- Kč
příspěvek je určen na realizaci projektu "Dejte nám šanci" a vytvoření půjčovny pomůcek
pro děti s těžkým kombinovaným postižením 

Siemens - Fond pomoci 77 955,- Kč
na zakoupení 5 pomůcek pro pohyb v leže Rollbrett , využití v MŠ 

Nadace Dobré dílo sester sv. K. Boromejského
rehabilitační pomůcky, využití v MŠ a v rodinách postižených dětí 

Renáta Šťastná, M. Lišková
hračky pro děti 

Vážíme si Vaší podpory, bez které bychom nemohli naplnit smysl našeho sdružení -
pomoc těžce zdravotně postiženým dětem. 
Všem našim dárcům velice děkujeme!



3.3. Vytvoření a provozování rehabilitace pro obyvatele domu zvláštního
určení Hornomlýnská

Co chce  tento projekt změnit

V našem domě je cca 100 bytových jednotek, v každé žije minimálně jeden těžce
postižený člověk, mnohdy i dvojice lidí s postižením, nejčastěji tělesným nebo
vícenásobným. Pouze malá část těchto obyvatel má možnost o své zdraví aktivně pečovat
a předcházet zhoršení zdravotního stavu – ti, jimž zdravotní stav umožní rehabilitaci
v rehabilitačních zařízeních mimo bydliště. Imobilní nájemníci se potýkají s problémem
nedostupnosti vhodné rehabilitace. To se podepisuje na jejich celkovém zdravotním
a psychickém stavu. Pokud handicapovaný občan má bolesti a nemůže v tom sám aktivně
nic udělat, vede to u něj k nedůvěře, zatrpklosti a časem i k odmítání komunikace
s ostatními, kteří tyto problémy nemají a často je ani nejsou schopni pochopit. Je stále
mnoho slov o právech lidí s postižením, ale realita je jiná. Fakt, že nemám možnost
rehabilitace, i když ji pro své postižení většinou potřebuji více, než člověk bez postižení, je
jasným příkladem přetrvávající diskriminace.

S obdobnými potížemi se potýkají také rodiče dětí s nejtěžším zdravotním
postižením. Jsou to děti imobilní, s kombinovaným postižením, většinou ležící, které
potřebují 24hodinovou komplexní péči. Péče o takové dítě je velmi náročná fyzicky,
zvedání těchto dětí, které váží 20, ale třeba i více než 50 kg, jednostranně a soustavně
přetěžuje pohybový aparát pečujících rodičů. Ti jsou proto po několika letech ohroženi
fyzickým i psychickým vyčerpáním vážnými zdravotními problémy, nejčastěji s páteří.

Současný stav v roce 2005

V letošním roce jsme se opětovně snažili sehnat prostředky pro zahájení provozu
této služby. Medicentrum, rehabilitační středisko, které mělo na podzim roku 2004
poskytnout svého zaměstnance nám na jaře bohužel sdělilo, že v této chvíli již nemá
daného pracovníka k dispozici.

V průběhu roku jsme sháněli jiné zdravotnické zařízení, které by mělo smlouvu
s pojišťovnami a naši klienti by mohli získávat potřebné výkony přes poukazy.
V současnosti je situace ve zdravotnictví kritická a je stop stav otvírat nová rehabilitační
centra. 

Poté jsme navázali spolupráci s Home care Naděje, která nabízí fyzioterapeutické
služby v bytě klienta, naše prostory měly sloužit pro obyvatele domu, kteří nemají v bytě
vhodné zázemí pro rehabilitační výkony. Bohužel ani tato možnost nebyla reálná,
vzhledem k předepisování této služby obvodními lékaři. 90% obyvatel našeho domu
dochází ke dvěma lékařům v místě bydliště a ti odmítli řešit „hromadnou rehabilitaci“ svých
pacientů. Nájemníci zase odmítali změnu svého obvodního lékaře.

Nabídli jsme naše prostory po podnájmu nově vzniklému o. s. MO Flora, které zde
rozjíždí asistenční službu a jež úzce spolupracuje s o. s. Prosaz, které má letité zkušenosti
s fyzioterapií, zda by neměli zájem se této službě věnovat a zároveň tak získat chybějící
nebytové prostory, bohužel nebyl od předsedkyně paní Novotné zájem.

Mezitím  jsme vyhotovili provozní řád, který byl schválen Hygienickou stanicí HMP.
Průběžně během roku jsme se snažili sehnat prostředky pro náš projekt, bohužel jsme byli
zatím neúspěšní, ale stále čekáme na vyjádření Ministerstva zdravotnictví, kam jsme
podali žádost na vznik rehabilitace v grantovém řízení určeném pro neziskový sektor. 

Nakonec jsme opět zahájili jednání s Medicentrem, které mezitím přijmulo nové
pracovníky a mohlo tak pro nás jednoho fyzioterapeuta vyčlenit. V současné době se
rozbíhá provoz této tak potřebné služby, prozatím každou středu. V případě vyřízení
zdravotních poukazů a zvýšeného zájmu ze strany nájemníků bude postupně zaváděna
rehabilitace i v další pracovní dny.



Personální zajištění projektu

V tomto roce se této činnosti věnovalo 5 dobrovolníků, v závěru roku jsme začali
spolupracovat s rehabilitačním zařízením Medicentrem.

Grantová podpora  včetně dalších dárců  v roce 2005: 

Nadace Dobré dílo sester sv. K. Boromejského
kancelářské vybavení a rehabilitační pomůcky

MČ Kunratice 26 300 Kč
zakoupení rehabilitačního lůžka

Jan Babický
výzdoba interiéru uměleckými fotografiemi

Vážíme si Vaší podpory, bez které bychom nemohli naplnit smysl našeho sdružení –
pomoc těžce zdravotně postiženým dětem. 
Všem našim dárcům velice děkujeme!



4. Prezentace na veřejnosti

Svoji činnost propagujeme v celoplošném tisku (např. Vlasta, Děti a my - Portál,
Ring, Večerník Praha,...) i regionálních zpravodajích MČ Prahy a v časopise Rolnička,
který je určen pro rodiče zrakově postižených dětí.

Probíhá sněm zástupců jednotlivých klubů ARPZPD v ČR, kam naše OS vysílá
svého zástupce, který informuje o našich aktivitách. 

Dále se prezentujeme na Internetu – náš  web www.hornomlynska.cz, na portálech
pro handicapované občany (www.internetporadna.cz), na webu určeném pro rodinu
(www.rodina.cz),...

Informace o naší činnosti jsou uveřejněny v publikaci „Sociální služby na území hl.
Města Prahy“. 

O našich aktivitách jsme informovali také na akcích pro veřejnost. 
Připravuje se natáčení pořadu Klíč ČT a Pomozte dětem „Kuře“.



5. Struktura klubu a jeho lidské zdroje

Daniela Dolejšová výkonná ředitelka a předsedkyně o. s.

Alena Tunzerová místopředsedkyně o. s., vedoucí projektu „Rehabilitace“

Tereza Rozsypalová vedoucí projektu „Dejte nám také šanci“ a koordinátor asistentů

Mgr. Jitka Šimková organizační pracovník o. s.

MUDr. Daniel Čáslavka vytváření webových stránek a informačního materiálu

Michaela Frycová konzultantka při organizačním rozvoji a řízení o. s.

K 31.12.2005 byl profesionální tým tvořen 1 pracovníkem na hlavní pracovní poměr,
21 pracovníky pracujícími na základě dohody o pracovní činnosti a 3 osobami pracujícími
na základě dohody o provedení práce.

Dále byl v roce 2005 zapojen do činnosti o. s. tým 8 dobrovolníků

Patrony projektu „Dejte nám šanci“ jsou herci Jana Boušková a Václav Vydra
a spisovatelka Simona Monyová.



6. Podpora pro zaměstnance

6. 1. Vzdělávací kurz

Jedná se o akreditovaný (28 826/103-25/401) vzdělávací rekvalifikační kurz pro
asistenty učitele ve třídě s integrovaným žákem v rozsahu 80 hodin teorie a 600 hodin
praxe, který je realizován OS Rytmus. 

Obsahem teoretické části jsou vybraná témata ze speciální pedagogiky, obecné
pedagogiky a psychologie. Praktická část se odehrává přímo na pracovišti asistenta při
práci s konkrétním dítětem. Kurz je doplněn supervizí – 1x za měsíc a 1 lekcí
videotréninku interakcí. Kurz je ukončen zkouškami. Na základě jejich složení obdrží
asistent osvědčení. 

6. 2. Supervize, videotrénink,  metodické vedení

Zajišťuje o. s. Rytmus, o. s. Formika, SPC Starostrašnická  pro  asistenty pedagogů
a pracovníků v kanceláři. Z hlediska zvýšení kvality práce asistentů pedagogů je nezbytné
zajištění dalších podpůrných služeb přímo pro ně. Jedná se o supervizi, kterou mají
možnost absolvovat 1x měsíčně a metodu videotréninku interakcí, s níž rovněž každý
asistent pedagoga přichází do styku záhy po nástupu do pracovního poměru. Jejím cílem
je pomoci asistentovi pedagoga navázat v co nejkratší době dobrou spolupráci s dítětem
a dát mu kvalitní zpětnou vazbu průběhu služby. Sháníme prostředky i na další
vzdělávání.



7. Identifikační údaje a kontakty na klub

název o. s.
Klub Hornomlýnská, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

sídlo
Hornomlýnská 1255
148 00 Praha 4 – Kunratice

IČO
75036711 

DIČ
CZ 75036711 

číslo účtu
51-1477380287/0100
Komerční banka, pobočka Praha 4, expozitura Chodov
Roztylská 2232
148 01 Praha 4 

telefon, fax
271 910 328

mobilní telefon
608 302 810
605 750 904

e-mail
info@hornomlynska.cz

web
www.hornomlynska.cz
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Rozvaha  analyticky

ARPZPD v ČR klub " Hornomlýnská" IČ: 75036711 Rok: 2005

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Aktiva
211100 Pokladna 16535,00 55500,00 70076,00 -14576,00 1959,00
21x Peníze 16535,00 55500,00 70076,00 -14576,00 1959,00

221100 Účty v bankách 124222,80 1237156,26 990858,79 246297,47 370520,27
22x Účty v bankách 124222,80 1237156,26 990858,79 246297,47 370520,27

261100 Peníze na cestě 0,00 53500,00 53500,00 0,00 0,00
26x Převody mezi finančními účty 0,00 53500,00 53500,00 0,00 0,00

2xx 140757,80 1346156,26 1114434,79 231721,47 372479,27

311100 Odběratelé 934,00 21304,00 22238,00 -934,00 0,00
314100 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 0,00 33270,00 32763,00 507,00 507,00
31x Pohledávky 934,00 54574,00 55001,00 -427,00 507,00

358000 Pohledávky za účastníky sdružení 0,00 2148,70 2000,00 148,70 148,70
35x Pohledávky ke sdružení 0,00 2148,70 2000,00 148,70 148,70

3xx 934,00 56722,70 57001,00 -278,30 655,70

Aktiva celkem 141691,80 1402878,96 1171435,79 231443,17 373134,97



Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Pasiva
321100 Dodavatelé 1644,00 249844,00 254740,50 4896,50 6540,50
324000 Přijaté zálohy 2524,00 2524,00 0,00 -2524,00 0,00
325100 Ostatní závazky 0,00 4650,40 4650,40 0,00 0,00
32x Závazky 4168,00 257018,40 259390,90 2372,50 6540,50

331100 Zaměstnanci 5908,00 535839,00 529931,00 -5908,00 0,00
336100 Sociální pojištění 2485,00 168352,00 165867,00 -2485,00 0,00
336200 Zdravotní pojištění 986,00 83538,00 82552,00 -986,00 0,00
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 9379,00 787729,00 778350,00 -9379,00 0,00

342100 Daň z příjmů ze závislé činnosti 1193,00 17193,00 14586,00 -2607,00 -1414,00
342200 Srážková daň 0,00 9059,00 9059,00 0,00 0,00
348100 Nároky na dotace Magistrát HMP 0,00 825000,00 825000,00 0,00 0,00
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 1193,00 851252,00 848645,00 -2607,00 -1414,00

379100 Jiné závazky 0,00 5000,00 3000,00 -2000,00 -2000,00
37x Jiné pohledávky a závazky 0,00 5000,00 3000,00 -2000,00 -2000,00

383100 Výdaje příštích období 0,00 0,00 6748,50 6748,50 6748,50
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 0,00 6748,50 6748,50 6748,50

3xx 14740,00 1900999,40 1896134,40 -4865,00 9875,00

901000 Vlastní jmění 126951,80 0,00 0,00 0,00 126951,80
90x Vlastní jmění 126951,80 0,00 0,00 0,00 126951,80

9xx 126951,80 0,00 0,00 0,00 126951,80

Pasiva celkem 141691,80 1900999,40 1896134,40 -4865,00 136826,80

Hospodářský zisk za období 236308,17
Hospodářský zisk celkem 236308,17



Výsledovka  analyticky

ARPZPD  v  ČR klub "Hornomlýnská" IČ: 75036711 Rok: 2005

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Náklady

501100 Spotřeba DDHM 0,00 86018,78 0,00 86018,78 86018,78
501200 Kancelářský  materiálu 0,00 22238,90 0,00 22238,90 22238,90
501300 Hračky 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00
501400 potraviny-občerstvení 0,00 819,50 0,00 819,50 819,50
501900 Ostatní materiál 0,00 3755,60 0,00 3755,60 3755,60
502100 Spotřeba energie 0,00 30180,00 0,00 30180,00 30180,00
50x Spotřebované nákupy 0,00 143462,78 0,00 143462,78 143462,78

511100 Opravy a udržování 0,00 3689,00 0,00 3689,00 3689,00
512100 Cestovné 0,00 618,00 0,00 618,00 618,00
518100 Ostatní služby 0,00 18182,00 0,00 18182,00 18182,00
518200 Telefon - ČESKÝ TELECOM 0,00 9978,50 0,00 9978,50 9978,50
518201 Telefon - TELE 2 0,00 6793,00 0,00 6793,00 6793,00
518202 Telefon - T-Mobil 0,00 17137,50 0,00 17137,50 17137,50
518203 Telefonní karty 0,00 7000,00 0,00 7000,00 7000,00
518300 Poštovné 0,00 3191,50 0,00 3191,50 3191,50
518500 Školení,kurzy 0,00 25240,00 0,00 25240,00 25240,00
518600 Právní a ekonomické služby 0,00 50668,50 0,00 50668,50 50668,50
518700 Nákup SW 0,00 2856,00 0,00 2856,00 2856,00
51x Služby 0,00 145354,00 0,00 145354,00 145354,00

521100 Mzdové náklady 0,00 168236,00 53060,00 115176,00 115176,00
521200 Dohody o provedení práce 0,00 50544,00 0,00 50544,00 50544,00
521300 Dohody o pracovní činnosti 0,00 311151,00 0,00 311151,00 311151,00
524100 Zákonné sociální pojištění 0,00 126762,00 0,00 126762,00 126762,00
524200 Zdravotní pojištění 0,00 46050,00 1946,00 44104,00 44104,00
52x Osobní náklady 0,00 702743,00 55006,00 647737,00 647737,00

538100 Ostatní daně a poplatky 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00



53x Daně a poplatky 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00

542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 61,00 0,00 61,00 61,00
549100 Jiné ostatní náklady 0,00 1,12 0,00 1,12 1,12
549200 Bankovní poplatky 0,00 5142,19 0,00 5142,19 5142,19
549300 Pojištění 0,00 4570,00 0,00 4570,00 4570,00
54x Ostatní náklady 0,00 9774,31 0,00 9774,31 9774,31

Náklady celkem 0,00 1001384,09 55006,00 946378,09 946378,09

Výnosy

602100 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 21304,00 21304,00 21304,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 0,00 21304,00 21304,00 21304,00

644100 Úroky 0,00 0,00 91,93 91,93 91,93
649100 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 7042,00 7042,00 7042,00
64x Ostatní výnosy 0,00 0,00 7133,93 7133,93 7133,93

682100 Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0,00 205848,33 205848,33 205848,33
68x Přijaté příspěvky 0,00 0,00 205848,33 205848,33 205848,33

691100 Provozní dotace - MHMP 0,00 0,00 825000,00 825000,00 825000,00
691200 Provozní dotace - N.R.O.S. 0,00 0,00 123400,00 123400,00 123400,00
69x Provozní dotace 0,00 0,00 948400,00 948400,00 948400,00

Výnosy celkem 0,00 0,00 1182686,26 1182686,26 1182686,26
Hospodářský zisk za období 236308,17
Hospodářský zisk celkem 236308,17



9.  Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v regionu 

Orgány místní samosprávy
MHMP nám přenechal pro naší činnost nebytové prostory a v roce 2005 nás podpořil

dotaci v celkové výši 825 tisíc korun. Spolupracujeme i s dalšími MČ, dnes již máme
klientelu na všech MČ. 

Medicentrum a. s.  nestátní zdravotnické zařízení –  poskytování rehabilitační péče

o. s.  Rytmus 

zajišťuje akreditovaný vzdělávací kurs pro asistenty pedagoga. Z hlediska zvýšení
kvality práce asistentů je nezbytné zajištění dalších podpůrných služeb přímo pro ně.
Asistenti mají zajištěnu podporu supervize a pokud možno i další odborné kursy
a vzdělávání.

o. s. Formika

konzultační činnost v oblasti řízení organizace – vytvoření funkčního prostředí pro
poskytování služeb v souladu se standardy kvality soc. služeb dle MPSV, odborné
poradenství při tvorbě metodiky služby

SPC a SRP, PPP 

doporučování naší služby a integrace, vytváření vzdělávacího individuálního plánu
jednotlivých dětí, součást „kruhu podpory“

Mateřské školy dle MČ

Praha 2
MŠ Happy Child, Mgr. Savitri Braunová, 224 251 992,605 911 983, Jana Masaryka 627/31
MŠ Španělská, p. Opělová, 222 250 793, Španělská 16

Praha 3
MŠ Milíčův dům, p. Vrabcová, 222 582 364, 222 582 366, Sauerova 2/1836

Praha 4
MŠ Sulanského 693, p. Brožová, 272 953 218

Praha 5
MŠ Petrklíč Radotín, p. Kydlíčková, 257 812 230, 604 919 083
MŠ Sluníčko pod střechou, p. Zdrubecká, 235 510 006, Mohylova 4
MŠ Srdíčko církevní školka, p. Suchlová,604 933 88, Podpěrova 1879/2

Praha 6
MŠ Řepy, p. Jelínková, 235 314 514, Laudova, č. p.1030
MŠ Arabská, p. Gregorová, 235 350410, skolka@email.cz

Praha 7
MŠ Letohradská, p. Zapletalová, 233 370 792, Letohradská 370/1
MŠ U Uranie, p. Martinovská, 220 802 237, 736 118 937, 605 270 838 

Praha 9
MŠ „U Rybníčku“, p. Štěpánková, 281 920 308, Křovinovo nám. 115
MŠ Kbely Albrechtická, p. Kiralová, 286 852 013, Letců 731
MŠ Na výsluní, p. Kopecká 283 880 039, Pod Krocínkou 466/44



Střediska rané péče 
Středisko rané péče, Haštalská 27, Praha 1, 110 00, 224 826 860

Středisko rané péče, Diakonie ČCE, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5, 235 517 303

Speciálně pedagogická centra

Speciálně pedagogické centrum – Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem 
Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8, 286 840 605

Speciálně pedagogické centrum, Tyršova 13, Praha 2, 120 00, 222 519 926

Speciální poradenské centrum, Jedličkův ústav, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
261 215 839

Speciálně pedagogické centrum Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10, 274 820 498

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA, Brunnerova  1011, Praha 17 - Řepy,
235 302 111

Dětské centrum Paprsek, Bílinská 517, Praha 9 – Prosek, 286 888 441

Vážíme si spolupráce všech uvedených organizací, bez jejich pomoci bychom
nemohli naplnit smysl našeho sdružení – pomoc těžce zdravotně postiženým
dětem!

Vážíme si také pomoci všech dárců a dobrovolníků, 
kteří nám pomáhají dosáhnout našich cílů!


