
 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o.s.

Klub Hornomlýnská

Výroční zpráva 2007



Úvodní slovo

Vážení přátelé,
otevíráte zprávu o činnosti za rok 2007 organizace  ARPZPD v ČR, o.s. Klubu Hornomlýnská, o.s. 
Opět nastal čas ohlédnout se za vykonanou prací a zhodnotit ji. 
Tento kalendářní rok byl pro naší organizaci plný změn. Na jaře po novelizaci zákona o sociálních službách jsme se stali 
poskytovateli sociálních služeb a také jsme se přestěhovali do nových prostor ve Filipově ulice na Praze 4. 
Po složité rekonstrukci prostor jsme v létě zahájili  provoz Centra FILIPOVKA, kde má naše organizace jak organizační 
zázemí,  tak jsme  zde začali provozovat odlehčovací službu, hlídání dětí s postižením. 
Podařilo se nám rozšířit službu poskytování osobní asistence, zahájili jsme provoz Klubu rodičů.
Fungování našich služeb v uplynulém roce je možné zhodnotit kvantitativními i kvalitativními ukazateli. 
Z hlediska kvantitativních ukazatelů je možné zkonstatovat, že o námi nabízené služby byl v roce 2007 velký zájem ze strany 
rodičů dětí s postižením. 
Například kapacita u asistenční služby byla naplněna a podporu jsme poskytli ještě většímu množství dětí než jsme plánovali. 
I tak byla poptávka rodičů vyšší než naše nabídka. Z finančních důvodů jsme ale nemohli uspokojit všechny klienty. 
Z hlediska kvalitativních ukazatelů je možné naše služby  hodnotit podle spokojenosti rodičů se službami a zejména podle 
přínosu služeb pro děti.
Prostřednictvím  zpětné  vazby  od  rodičů,  pracovníků  školských  zařízení,  spolupracujích  organizací,  našich 
zaměstnanců(asistentů)  máme k dispozici informace o velmi pozitivním vlivu sociálních služeb, které poskytujeme, a to 
nejen pro  děti samotné, ale zároveň i pro celou rodinu. 
Celkově jsme rozšířili nabídku našich služeb spolu s počtem rodin, kteří o naše služby projevili zájem. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem našim donátorům. Bez jejichž finanční a morální podpory bychom nemohli naše 
služby rozvíjet a poskytovat potřebným rodinám.
Moje poděkování také patří všem pracovníkům Klubu Hornomlýnská, kteří svou prací a ochotou vytvářeli příznivé prostředí, 
pro které nás klienti vyhledávají. 
Věřím, že i v dalších letech bude naše sdružení úspěšně rozvíjet svou činnost.

Daniela Dolejšová
zakladatelka a předsedkyně sdružení

Poslání a cíle organizace

Posláním Klubu Hornomlýnská je systematická a dlouhodobá podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením z Prahy a 
okolí. Prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb osobní asistence, odlehčovací služby a dalších podpůrných služeb 
pomáháme těmto rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život ve společnosti.

Cíle naší činnosti je možné shrnout do následujících bodů:
 - přispět k odstraňování diskriminace a porušování práv dětí s postižením na přirozené začlenění do společnosti 
- umožnit dětem s postižením předškolního věku docházku do běžných mateřských škol a rozvíjení volnočasových aktivit za 
pomoci asistence a přispět tím k vyrovnání jejich formativních příležitostí – projekt Dejte nám šanci
 -  umožnit  dětem s  postižením co nejkvalitnější  individuální  výuku opřenou  o rehabilitační,  kompenzační  a  didaktické 
pomůcky, které jim pomohou v jejich celkovém rozvoji – projekt Půjčovna rehabilitačních a didaktických pomůcek
- pomoc rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením zvládat náročnou péči o tyto děti prostřednictvím 
služby  respitní  (odlehčovací)  péče  a  dalšího  komplexu  služeb  zahrnujícího  půjčovnu  pomůcek  a  odborné  literatury, 
poradenství,  cannisterapii  a pořádání  psychorehabilitačního pobytu ve Smečně v rámci  Klubu rodičů – projekt  Centrum 
FILIPOVKA

Členové výboru klubu                                                
Daniela Dolejšová, předsedkyně   
Alena Tunzerová, místopředsedkyně                                                 
Petra Kašová, hospodářka sdružení                                                                                                                       

Zvláštní poděkování patří
Michaele Frycové, místopředsedkyni NRZP v ČR a  konzultantce našeho sdružení
Simoně Monyové, české spisovatelce a  patronce sdružení
HANDI-MOVE Belgium a paní Jolaně Böhmové(výrobky IKEA) za významnou pomoc při  vybavení odlehčovací služby



Činnost  Klubu Hornomlýnská 2007

Odlehčovací služba

Jejím cílem je poskytnout rodinám, které pečují o děti s postižením čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávání 
jiných činností, než je péče o děti. Filosofie této sociální služby je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o 
dítě s postižením, má nárok na odpočinek. Mnoholetá stálá 24 hodinová péče o dítě vede časem k naprostému fyzickému a 
psychickému vyčerpání pečovatele a nemožnost si od ní odpočinout může vést až k umístění dítěte do ústavu. Tomu chceme 
zamezit a zároveň chceme dát dětem možnost kontaktu s prostředím mimo domov, kontaktu s jinými dětmi a umožnit jim 
rozvoj stávajících a získání nových dovedností. 

Cílová skupina

Tato služba je určena pro děti ve věku 2 – 10 let s různými typy 
zdravotního  postižení  (mentální,  tělesné,  smyslové, 
kombinované).  Většina  našich  klientů vzhledem  ke  svému 
postižení nemohou navštěvovat běžné mateřské či základní školy 
ani denní stacionáře (z důvodu jejich omezené kapacity) a jsou 
tak odkázané pouze na péči své rodiny. 
Naše rodiny pocházejí z hl. m. Prahy, ale také ze Středočeského 
kraje.

Nabízené aktivity a jejich realizace

V zařízení  s  každým dítětem pracujeme  na  základě  informací 
získaných  od  jeho  rodičů.  S  dětmi  pracují  kvalifikované 
asistentky, které veškeré činnosti (zpívání, malování, pohybové 
aktivity i hry) přizpůsobují individuálním potřebám a možnostem 
jednotlivých dětí.  
V  rámci  odlehčovací  služby  nabízíme   bezplatně  další  služby 
jako  jsou  muzikoterapie,  canisterapie,  kdy  náš  vyškolený 
pracovník s fenkou zlatého retrívra  polohuje  děti, nebo pobyt v 
psychorelaxační  místnosti,  kde  děti  pod  odborným  dohledem 
relaxují   na  vyhřívaném  vodním  lůžku  za  zvuků  uklidňující 
hudby a sledování barevných efektů  aj. 

V roce 2007 (provoz byl zahájen v červenci) využilo odlehčovací 
službu celkem 19 dětí   v daném  bylo poskytnuto celkem 2305 
hodin  služby;  proběhlo  celkem  395  konzultací  s  rodiči(včetně 
telefonických a konzultací při předávání dětí).
Provoz odlehčovací služby probíhal od pondělí do pátku mezi 8.00 
až 17.00 hod. Rodiče si sami mohli určovat délku pobytu svého 
dítěte dle vlastních potřeb.

„Obětavost mnoha rodičů 
dětí s postižením nemá hranic,

 ale je nutné jim situaci 
alespoň trochu ulehčit.“



Osobní asistence

Zpočátku byl projekt zaměřen výhradně na asistenci dětem integrovaným v běžných MŠ.  Na základě legislativních změn 
platných od ledna 2007 a velkého zájmu ze strany rodičů se  naše organizace zaměřila na poskytování sociální služby  osobní 
asistence a asistenti nyní pracují s dětmi také v domácím prostředí a doprovází je i při jejich volnočasových aktivitách, podle 
toho, co je v konkrétní situaci potřebné a o co je ze strany rodiny zájem. Projekt vychází z přesvědčení, že dítě s postižením 
potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné děti. Chce poznávat nové lidi, nová prostředí a pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje 
nejen cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale také styk s vrstevníky a možnost zapojit se do jejich her.

Cílová skupina
Tato služba byla v roce 2007 určena pro děti ve věku 3 – 10 let s 
trvalým bydlištěm na  území  hlavního  města  Prahy.  Služba  se 
původně zaměřovala na děti s různými typy těžkého zdravotního 
postižení  (mentální,  tělesné,  smyslové,  kombinované,  poruchy 
autistického  spektra),  ale  v  průběhu  roku  2007  jsme  začali 
poskytovat  podporu  také  dětem  s  mírnějšími  typy  postižení 
(poruchy učení,  hyperaktivita,  syndrom ADHD apod.).  Ačkoli 
postižení  těchto  dětí  není  ihned „zjevné“ a není  klasifikováno 
jako  závažné,  na  život  těchto  dětí  má  také  velký  vliv  a  bez 
pomoci druhého tyto děti jen s obtížemi zvládají např. adaptaci v 
mateřské či výuku v základní škole.

                                                                                     
                                                                                    

                                                                           
 Nabízené aktivity a jejich realizace
                                                                                             
Při poskytování osobní asistence jsme se snažili  reagovat  vždy 
na konkrétní  potřeby  rodičů  dítěte  s postižením  i  dítěte 
samotného. Přímá  práce  asistenta  s  dítětem probíhala  vždy  na 
základě  požadavků  rodičů  a  byla  vymezena  Individuálním 
plánem  asistence.  Jednalo  se  o  činnosti,  které  jsou  velmi 
individuální  a odvislé od potřeb a možností  konkrétních dětí  – 
např. pomoc při hygieně, pomoc s přijímáním potravy, výchovné, 
vzdělávací či aktivizační činnosti, zprostředkovávání kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc s 
nácvikem péče o vlastní osobu apod.
 

V roce 2007 jsme poskytli osobní asistenci 57 dětem, se kterými 
pracovalo 59 osobních asistentů.  Asistenti  pracovali  s  dětmi v 
celkovém součtu cca 12 000 hodin. Asistenti byli podpořeni 12 
skupinovými supervizemi vedenými zkušenou psycholožkou. 

„I rodiny s dětmi s postižením 
mohou žít důstojný a plnohodnotný život. 

Mají stejná práva, 
potřebují stejné příležitosti.“



Klub rodičů

Touto službou  rodičům  pomáháme vyrovnat se s nelehkou životní rolí, přes všechna úskalí se s ní umět radovat a překonávat 
starosti,  které  s  sebou přináší,  vyměňovat  si  vzájemně zkušenosti.  Ve společnosti  dalších rodin  při   příjemném strávení 
volného času u kávy či čajejim je rodinám umožněno sdílet své zážitky a zkušenosti, rodiče si uvědomují přirozenost svých 
starostí a nejsou na ně sami. Rodičům také zprostředkováváme také  odborné informace týkající se pedagogické, rodinné, 
zdravotní a sociální oblasti prostřednictvím přednášek a besed, které probíhají 2x tydně v Centru FILIPOVKA v Praze.

Cílová skupina

Zaměřujeme se především na naši základnu klientských rodin z 
osobní asistence a odlehčovací služby, nicméně naše    nabídka 
je určena i dalším rodinám, které pečují o děti postižením. 
Aktivit jako jsou přednášky se mohou  ůčastnit i další 
zájemci z řad veřejnosti, čehož značně využívají např. osobní 
asistenti našich klientů, apod. 
                                                                    
        
 

Nabízené aktivity a jejich realizace

V  rámci  klubu provozujeme  také  půjčovnu  rehabilitačních, 
kompenzačních,  didaktických  pomůcek  a  odborné  literatury. 
Chceme  přispět  k  vytvoření  co  nejpodnětnějšího  prostředí  pro 
děti se zrakovým a kombinovaným postižením i v  domácnostech 
a  tak  umožnit  nejen rozvoj  jejich  schopností  a  dovedností,  ale 
také snížení omezení vyplývajících z jejich postižení. 
Členské  rodiny   dále  mohly  v  roce  2007  využívat  v  době 
probíhání  klubu rodičů  v Centru  FILIPOVKA také  výtvarný  a 
počítačový kroužek,  canisterapii  pro děti,  přístup na internet  či 
pobyt v psychorelaxační místnosti spolu s dítětem, ale  i bez něj.
Další aktivitou byla nabídka letního psychorelaxačního pobytu. V 
rámci  pobytu  v  Domě  rodin  Smečno  byly  připraveny  3 
odborné  přednášky  se  zajištěním  hlídání  dětí,  odpolední 
společné aktivity pro rodiče a děti,  pobyt v krytém koupališti  ve Slaném, ježdění na koních a canisterapie.Děti při 
hezkém počasí trávili mnoho času na velké trampolíně. Pro rodiče byla zase připravena  návštěva paní kosmetičky a 
maséra., po uložení dětí k nočnímu spánku byl ještě  prostor pro příjemné popovídání, např. u krbu či ohniště, apod.

                              Nejsme sami! 
Je více rodičů, kteří mají dítě podobně postižené, jako 
je to naše, a jsou ochotni s námi sdílet své zkušenosti,  

starosti i radosti. 
Solidarita lidí, kteří zažili to, co my a kteří nám tedy 
mohou nejlépe rozumět, je velkou oporou ve všech 

našich těžkostech.



Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2007 podpořili naší činnost!

Finanční prostředky             
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
ARPZPD v ČR, o.s.
Nadace O2
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Siemens - Fond pomoci
Nadační fond J&T
Nadace VIA   Fond T-Mobile
MČ Praha 2, 9, 11, Satelice
Nadace Naše dítě
RWE Transgas, a.s. (Nadace Charty 77)
HEADLINE PR s.r.o.
Galaxy Trade s.r.o.   
DAMOVO Česká republika. s.r.o.
ELPRING PRAHA a.s.   
ista  Česká republika  s.r.o.  
Simona Monyová              
ORCO PRAQUE, a.s.
Comfero s.r.o.   
Karel Haushalter                
Martin Mlčoch     
René Hercík                
Exnerová Marta
Málková Lucie
Dagmar Alináková
Michal Miňovský – Elektroinstalace 

Zuzana Hůlová

Věcné dary a služby 
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
MČ Kunratice                        
Rodina Kameníkova
HANDI-MOVE Belgium  (HORIZONT-NARE s.r.o.)
PRAKAB Pražská kabelovna, a.s.
Daniela Dolejšová            
TONERA s.r.o.
Václav Hůla
IKEA Česká rep.s.r.o.
Coca-Cola Beverages, Česká republika, spol. s r.o.
CZECH REALITY SERVICE s.r.o.
JUDr. Loulová Olga
Ing. Hrubcová Dagmar
Lékárna FLORA
A.T.KEARNY GmbH

    

 

                

Kontakty
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská
pracoviště: Centrum FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov
telefon, fax: 271 910 328
e-mail:       info@hornomlynska.cz
web: www.hornomlynska.cz
IČO:  75036711
DIČ: CZ 75036711
číslo b. ú.: 51-1477380287/0100



Zpráva o hospodaření v roce 2007

ROZVAHA                                                                                       Aktiva  v     tis. Kč                                             Pasiva v     tis. Kč   
1. Dlouhodobý majetek celkem                          385 

1.1. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 390

1.1.1. Stavby 390
1.1.2. Oprávky k stavbám   - 5
2. Krátkodobý majetek celkem 965

2.1. Pohledávky celkem    70
2.1.1. Odběratelé     60
2.1.2. Jiné pohledávky   10
2.2. Krátkodobý finanční majetek celkem 824

2.2.1. Pokladna       11
2.2.2. Ceniny         1
2.2.3. Účty v bankách  812
2.3. Jiná aktiva celkem     71

2.3.1. Příjmy příštích období      11 
2.3.2. Kursové rozdíly aktivní                                                                                 60                                                                                  
3. Vlastní zdroje celkem  253

3.1. Jmění celkem      80

3.1.1. Vlastní jmění                    80 

3.2. Výsledek hospodaření celkem                173
3.2.1. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení            22 
3.2.2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                         151
4. Cizí zdroje celkem             1 097

4.1. Krátkodobé závazky celkem    482

4.1.1. Dodavatelé       26
4.1.2. Zaměstnanci  202
4.1.3. Závazky k institucím soc. zab.a veř. zdrav pojišt  113
4.1.4. Ostatní přímé daně     18
4.1.5. Jiné závazky  123
4.2. Jiná pasiva celkem 615

4.2.1. Výdaje příštích období                1 
4.2.2. Výnosy příštích období                                                                                                                                                             614   
CELKEM                                  1 350             1 350 

VÝSLEDOVKA                                                     Náklady v tis. Kč                                                                        Výnosy v     tis. Kč  
1. Spotřebované nákupy celkem   515

1.1. Spotřeba materiálu       430
1.2. Spotřeba energie             85
2. Služby celkem              1 042

2.1. Opravy a udržování    498
2.2. Cestovné            1
2.3. Náklady na reprezentaci          6
2.4. Ostatní služby   537
3. Osobní náklady celkem              3 658
3.1. Mzdové náklady              2 743
3.2. Zákonné sociální pojištění    915
4. Ostatní náklady celkem     27
4.1. Jiné ostatní náklady       27
5. Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. položek celkem      5
5.1. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku                           5                                                                                    
6. Tržby za vlastní výkony a za zboží 579
7.  Ostatní výnosy 880
8.  Tržby z prod. maj., zúčt. rezerv a oprav. položek     2
9.  Přijaté příspěvky (dary)            1 526



10.  Provozní dotace                                                                                                                                                                       2 282  
CELKEM                     5 247             5 269 
                                                                                                                                                                                                                         
Hospodářský výsledek                                                                                                                                                                           22  

NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB / PROJEKTŮ v     tis. Kč  
1. Služba osobní asistence (projekt Dejte nám šanci)             3 271
2. Odlehčovací služba, půjčovna pomůcek, klub rodin a d. služby (projekt Centrum FILIPOVKA)             1 201
3. Vybudování Centra FILIPOVKA 634
4. Rehabilitace   87
5. Ostatní                                                                                                                                                                                                 54  
CELKEM            5 247

VÝNOSY DLE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB / PROJEKTŮ A JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ v     tis. Kč  
1. Služba osobní asistence (projekt Dejte nám šanci) celkem             3 271
1.1. Stát a samospráva             2 195
1.1.1. MPSV             2 079
1.1.2. Městská část Praha 2    40
1.1.3. Městská část Praha 9    10
1.1.4. Městská část Praha 11    25
1.1.5. Městská část Praha – Satalice    41
1.2. Nadace a nadační fondy 693
1.2.1. NROS – Pomozte dětem!   90
1.2.2. NROS – Pomozte dětem! (výnos z předchozího roku 2006)   90
1.2.3. Nadace O2   60
1.2.4. Nadace O2 (výnos z předchozího roku 2006) 240
1.2.5. Nadační fond Českého rozhlasu     50
1.2.6. Nadační fond Českého rozhlasu (výnos z předchozího roku 2006) 150
1.2.7. Nadace Naše dítě (výnos z předchozího roku 2006)   13
1.3. Firmy (Confero, spol. s r.o., Panda Plus s.r.o., Tonera, spol. s r.o. a další)   23 
1.4. Jednotlivci (individuální dárci)                   0
1.5. Příjmy od uživatelů služeb               357
1.6. Ostatní                                                                                                                                                                                                3  
2. Odlehčovací služba, půjčovna pomůcek a d. služby (projekt Centrum FILIPOVKA)  celkem             1 201
2.1. Stát a samospráva                  77
2.1.1. MŠMT a MZ prostřednictvím ARPZPD v ČR, o.s.    32
2.1.2. Městská část Praha 11    45
2.2. Nadace a nadační fondy 725
2.2.1. Nadační fond Českého rozhlasu 350
2.2.2. Nadační fond Českého rozhlasu (výnos z předchozího roku 2006) 150
2.2.3. Nadace Charty 77   30
2.2.4. Fond T-mobile – získáno celkem 100, v roce 2007 vyčerpáno     51
2.2.5. Nadace Naše dítě – získáno celkem 31, v roce 2007 vyčerpáno     24
2.2.6. Siemens – Fond pomoci – získáno celkem 55, v roce 2007 vyčerpáno   41
2.2.7. NROS – Pomozte dětem! – získáno celkem 220, v roce 2007 vyčerpáno   13
2.2.8. Nadace O2 – získáno celkem 300, v roce 2007 vyčerpáno   66
2.3. Firmy (Galaxy Trade, s.r.o., Elpring Praha a.s., Tonera, spol. s r.o.,  Simona Monyová a další) 115 
2.4. Jednotlivci (individuální dárci)                   9
2.5. Příjmy od uživatelů služeb               106
2.6. Ostatní                                                                                                                                                                                            169  
3. Vybudování Centra FILIPOVKA 634
3.1. Nadace a nadační fondy 230
3.1.1. Nadační fond Českého rozhlasu (výnos z předchozího roku 2006) 149
3.1.2. Nadace Via – Philip Morris (výnos z předchozího roku 2006)                 80
3.2.  Firmy (Damovo Česká republika s.r.o., Prakab Pražská kabelovna a.s. a další) 306
3.3.  Jednotlivci (individuální dárci) a soukromá sbírka pracovníků Úřadu vlády   18
3.4. Tržby z     prodeje služeb                                                                                                                                                                80  
4. Rehabilitace   87
4.1. Stát a samospráva   80
4.2. Tržby z     prodeje služeb                                                                                                                                                                  7  
5. Ostatní výnosy z vlastní činnosti a dary   54
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