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Vážení přátelé, 

otevíráte výroční zprávu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., Klub 
"Hornomlýnská". Ráda bych Vás seznámila s výsledky naší činnosti a výsledky hospodaření 
v roce 2008.

Tento rok, za kterým se v současné době ohlížíme, byl  pro nás rokem úspěšným. 

Dynamičtějším  rozvojem  prošla  zákonitě 
odlehčovací služba, jelikož jsme před sebou měli 
první ucelený rok její existence. Ale rozhodně ani 
ve službě osobní asistence jsme nezůstali stát  na 
místě.  Obě  služby se  dál  rozvíjely   na  základě 
úzké spolupráce s našimi uživatelskými rodinami. 
Došlo  k  velmi  výraznému  navýšení  využití 
odlehčovací služby i rozšíření nabízených aktivit 
v rámci této služby. Osobní asistenci využilo sice 
méně uživatelů než v loňském roce, avšak počet 
hodin poskytnuté asistence byl oproti předešlému 
roku navýšen. Tato skutečnost nás velmi potěšila, 
jelikož se potvrzuje správný směr naší cesty v této 
službě.  Pracovat  na  dlouhodobé  spolupráci  s  rodinou,  vytvořit  maximální  důvěru  mezi 
uživatelem  a  asistentem.  Jistě  nemůžeme  v  souvislosti  s  loňským  rokem  mluvit  pouze  
o úspěších. Bohužel došlo k částečnému omezení nabídky podpůrných aktivit našeho centra. 
Věříme, že se nám opět podaří tuto činnost obnovit či rozšířit.

Ráda bych na tomto místě  poděkovala všem našim dárcům, bez jejichž  podpory bychom 
nemohli naše služby rozvíjet a poskytovat potřebným rodinám.

Velké poděkování patří všem pracovníkům Klubu Hornomlýnská. Jejich zodpovědná práce  
je  základní  podmínkou  pro  udržení  kvality  našich  služeb.  Každý  z pracovníků,  
ať  už  se  v rámci  své  práce  věnuje  přímé  péči  o  děti  nebo  je  jedním  z pracovníků 
zajišťovacího týmu služeb, je  důležitou a nepostradatelnou součástí týmu, který má společný 
cíl.

Věřím,  že  se  nám  bude  dařit  i   nadále  naplňovat  naše  cíle  a  rozvíjet  naše  Centrum 
FILIPOVKA.

Daniela Dolejšová
zakladatelka sdružení a předsedkyně výkonného výboru
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Poslání a cíle organizace

Klub "Hornomlýnská" je občanským sdružení, které svoji činnost zahájilo  v roce 2003.

Hlavním posláním našeho občanského sdružení je intenzivní práce na změně přístupu 
státu a veřejnosti k dětem se zdravotním postižením a na systematické obhajobě jejich 
rovných práv, včetně práva na přirozené začlenění do společnosti.

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

Cíle naší činnosti je možné shrnout do následujících bodů:

o přispět k odstraňování diskriminace a porušování práv dětí s postižením  
o podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením
o integrace dětí se zdravotním postižením

 
Této činnosti se věnujeme následujících projektech:

o Centrum FILIPOVKA - služba osobní asistence
o Centrum FILIPOVKA - odlehčovací služba
o Centrum FILIPOVKA - podpůrné aktivity
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Odlehčovací služba

V  letních  měsících  roku  2008  jsme  mohli  bilancovat,  jelikož  to  byl  právě  jeden  rok  
od zahájení této sociální  služby v prostorách Centra FILIPOVKA.

Naším  hlavním  úkolem  v  tomto  roce  bylo 
kvalitní zavedení  této  služby  a  postupné 
doplňování  nabídky aktivit  pro naše uživatele. 
Prostřednictvím  zpětné  vazby  od  rodičů, 
pracovníků  spolupracujících  organizací
či  odborníků  (lékaři,  speciální  pedagog  
a psychologové) máme k dispozici informace  
o velmi pozitivním vlivu naší  služby.  Při  naší 
práci  klademe  důraz  na individuální  přístup  
k  dětem  a  odbornou  práci  s  nimi.  Z  tohoto 
důvodu  byla  nastavena  okamžitá  kapacita 
služby  6  dětí  při  personálním  obsazení  
3 odborných asistentek. 

V roce 2008 byl zájem o naší  službu značný  
o čemž vypovídá téměř 100% navýšení  počtu 
uživatelských rodin o proti roku předešlému.

V roce 2008 se v mnohém zlepšilo materiální 
vybavení služby. 

Podařilo  se  dovybavit  psychorelaxační  místnost,  získat  nové 
didaktické i rehabilitační pomůcky. 

Za  velký  úspěch  považujeme  výrazné  rozšíření  nabídky  
v rámci pohybových aktivit dětí. V tomto roce naše organizace 
vytvořila  nové  pracovní  místo  pro  odborného  nevidomého 
pohybového  terapeuta,  který  se  dětem  věnuje  během  jejich 
pobytu v Centru FILIPOVKA.  

Díky sbírce občanského sdružení Dobrý skutek mají naši klienti k 
dispozici  speciální  přístroj  právě  pro  pohybovou  terapii 
MOTOmed.
Díky drobné rekonstrukci se nám podařilo získat v našem zařízení 
větší  a  ucelený  prostor,  který  je  určen  výhradně  pro  potřeby 
konzultací pracovníků s uživateli odlehčovací služby.

Počet a struktura uživatelů  v roce 2008

V roce 2008 využilo odlehčovací službu 36 uživatelů. 

Sociální služba byla určena pro tuto cílovou skupinu:
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o děti se zrakovým nebo jiným smyslovým, tělesným, mentálním nebo kombinovaným 
postižením

o upřednostněny  byly  děti  jejichž  zdravotní  handicap  jim  neumožňuje  integraci  
do předškolního zařízení, které nenavštěvují ani denní stacionáře pro děti ve věku 2-10 
let

o děti, jejichž chování neohrožuje další děti

Nabídka aktivit a jejich realizace

V rámci  odlehčovací  služby nabízíme  kromě pomoci  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  
o vlastní osobu i další dílčí aktivity:

1. Sociálně terapeutické činnosti
2. Výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné činnosti, hudební činnosti, hraní 

scének a námětových her, hry a pobyt v přírodě)
3. Pobyt v psychoralaxační místnosti
4. Pohybová terapie
5. Canisterapie
6. Konzultace s rodiči a zájemci o službu

V roce 2008 byla poskytnuto celkem 5 514 hodin odlehčovací služby.  

Provoz  odlehčovací  služby probíhal  v  pracovních  dnech  mezi  8.00-17.00,  přičemž délku 
pobytu svého dítěte se určují sami rodiče dle vlastních potřeb.
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Osobní asistence

Osobní asistence Centra FILIPOVKA plynule navazuje na pilotní projekt naší organizace  
z  roku 2005 -  projekt  "Dejte  nám šanci",  který byl  zaměřen výhradně na asistenci dětem 
integrovaným v běžných mateřských školách. 

V tomto  roce  došlo  k  zásadní  změně  
v rozšíření  cílové skupiny našich uživatelů.  
Na  základě  velkého  zájmu  ze  strany  rodičů 
jsme  přistoupili  k  posunutí  věkové  hranice 
dětí,  kterým  je  naše  služba  poskytována  
a  to  od  3  do  15  let.  V  souvislosti  s  tímto 
očekáváme v následujících letech nárůst počtu 
uživatelů.  Proto  jsem  se  rozhodli  
v  následujícím  roce  rozšířit  tým  osobní 
asistence o pozici terenního pracovníka. Bylo 
nutné  tudíž   zajistit  kvalitnější  pracovní 
zázemí. Na konci roku 2008 jsme  realizovali 
menší  rekonstrukci  prostor  Centra 
FILIPOVKA a vznikl tak vyhovující prostor pro práci týmu.

Počet a struktura uživatelů  v roce 2008

V roce 2008 využilo službu osobní asistence 50 uživatelů. 

Sociální služba byla určena pro tuto cílovou skupinu:

o děti se zrakovým nebo jiným smyslovým, tělesným, mentálním nebo kombinovaným 
postižením

o děti s autismem, se specifickými poruchami učení a hyperaktivní děti
o děti ve věku od  3-15 let
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Nabídka aktivit a jejich realizace:

o poskytování  osobní  asistence  v  domácím 
prostředí uživatele

o poskytování  osobní  asistence  ve  školských 
zařízeních (MŠ,ZŠ) 

o osobní  asistence  jako  doprovod  
při volnočasových aktivitách

V roce 2008 bylo poskytnuto celkem 12 644 hodin osobní asistence.

V tomto roce se na přímé práci s dětmi podílelo 51 osobních asistentů. 
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Podpůrné aktivity

Do poloviny roku 2008 jsem mohli čerpat finanční prostředky vztahující se k projektu Klubu 
rodičů, v rámci něhož jsme  podpůrné aktivit nabízeli. I přesto, že s ekonomických důvodů 
musela být činnost Klubu rodičů v červnu 2008 ukončena, snažili jsem se nabídku těchto 
aktivit co nejméně omezit.

Cílová skupina

Podpůrné  aktivity  jsou  určeny především pro  uživatele  služeb  Centra  FILIPOVKA.  Naší 
snahou bylo zapojit do těchto aktivit také ostatní rodiny, které pečují o děti s postižením, dále 
naše osobní asistenty, pracující převážnou část roku v terénu a širokou veřejnost.

Nabízené aktivity 

o setkávání rodičů a odborné přednášky 
o akce pořádané Centrem FILIPOVKA
o půjčovna didaktických a  rehabilitačních pomůcek a odborné 

literatury
o psychorelaxační pobyt pro rodiny pečující o děti s postižením
o víkendové pobyty pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Realizace aktivit

V roce 2008 proběhlo 15 setkání,  kterých se zúčastnilo 102 osob.  Některá z těchto setkání 
byla koncipována jako odborné přednášky. 

Například proběhly tyto přednášky: 

Plavání dětí a rodičů - D. Suchá, studio Gympo
Předváděcí akce dětského programu OttoBock - p. Novák
Přednáška o rehabilitační metodě ABR - Olga Loulová
Přednáška o delfinoterapii - E. Martincová
Přednáška "Vývoj řeči u dětí, souvislosti, problémy"  - R. Majerová
Přednáška  "Život  rodiny  se  zdr.  postiženým  dítětem,  možnosti  terapie,  její  využití  
při každodenní péči" - L. a E. Pytlovi
Přednáška o podpoře imunitního systému dítěte se zdravotním postižením  pomocí bylinné 
metody a terapie - J. Ketnerová
Dětská duše a pastelka - J. Beranov
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Akce pořádané Centrem FILIPOVKA:

Koncert  na  podporu  Centra  FILIPOVKA 
28.5.2008 
Dětský den v Centru FILIPOVKA - 30.5.2008
Dětské  divadelní  představení  v  Centru 
FILIPOVKA - 17.6.2008
Den otevřených dveří - 30.9.2008
Koncert na podporu Centra FILIPOVKA  - 4.12.2008
Vánoční besídka v Centru FILIPOVKA - 16.12.2008. 

Naši půjčovnu v roce 2008 pravidelně využívalo  17 rodičů.

V tomto roce byl realizován jeden psychorelaxační pobyt v obci 
Smečno ve Středočeském kraji, kterého se zúčastnilo 9 rodičů a 
19 dětí s postižením.
V průběhu  tohoto  pobytu  rodiče  absolvovali.  přednášky,  besedy  a  workshop,  které  byly 
zaměřeny  na  zvyšování  kvality  života  rodin  pečujících  o  děti  s  postižením.  Kromě 
vzdělávacích aktivit v rámci pobytu probíhaly relaxační aktivity.

Projekt víkendových pobytů se nepodařilo realizovat podle přeloženého záměru, tudíž byla 
poskytnutá dotace od MPSV vrácena v plné výši. 

Uveřejněné články za rok 2008

leden 2008 – Bulletin ARPZPD v ČR, o.s. (Odlehčovací služba v době jarních prázdnin)

leden 2008 – Abilympijský zpravodaj č. 1 (Když je dobrá vůle, tak se dílo podaří - všechny 
děti mají právo na plnohodnotný život)

březen 2008 – AURA - Společnost „E“- (Filipovka – Centrum pomoci rodinám se zdravotně 
postiženými dětmi)

květen 2008 – Hlasatel č. 5 (Klub Hornomlýnská)

červen 2008 – Kbelák č. 17 (Klub Hornomlýnská)

červenec, srpen 2008 – Uhříněveský zpravodaj (Odlehčovací služba a služba osobní asistence 
v Centru Filipovka)

září 2008 – Klíč (Dveře dokořán pro děti s postižením)

2008 -  Abilympijský zpravodaj č. 2 (Úleva v každodenní náročné práci – všechny děti mají 
právo na plnohodnotný život

Televizní reportáže

1.9. 2008 – pořad Sama Doma (Česká televize)
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13.10. 2008 – Metropol TV – Představení činnosti Klubu Hornomlýnská

listopad 2008 – natáčení reportáže pro potřeby Benefičního koncertu „Aneta pro Světlušku“ 
(vysílání 22.11. 2008 Česká televize)
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost.

Seznam donátorů je řazen abecedně.

Finanční prostředky:
Advice CZ s.r.o. 25.000,- Kč

Aliňáková Dagmar 1.200,- Kč
ARPZPD v ČR o.s. 33.000,- Kč
České a slovenské kulturní sdružní v San 
Diegu     

1.000,- USD

Dolejšová Daniela 6.615,- Kč
Fond T- Mobile (Nadace Via) 200.000,- Kč
Garris a.s. 7.213,- Kč
ista Česká republika s.r.o. 5.000,-Kč
Mgr. Krnáčová Alena 16.405,- Kč
Kulhavý Martin 85.000,- Kč
Maděřičová Barbora 2.000,- Kč
Magistrát hlavního města Prahy 750.000,- Kč
Málková Lucie 600,- Kč
Matošková Kateřina 2.000,- Kč
Mgr. Menšíková Veronika 13.125,- Kč
Městská část Praha 2  50.000,- Kč
Městská část Praha 6 15.000,- Kč
Měststká část Praha 11  225.000,- Kč
Městská část  Praha 12          6.000,- Kč
Měststká část Praha Satalice       41.000,- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí  2.312.000,- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor 
rodinné politiky                               

280.000,- Kč

Monyová Simona 10.000,- Kč
Matucha Miroslav 2.600,- Kč
Nadace Jedličkova ústavu 70.000,- Kč
Nadace O2 300.000,- Kč
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška
Nadační příspěvek je určen na realizaci projektu 
"Zraková stimulace                                          
a rehabilitace v rámci Centra pomoci rodinám s dětmi 
se zrakovým 
a kombinovaným postižením. Velice si této i předešlé 
podpory vážíme
a děkujeme!

150.000,- Kč

Nadační příspěvek je určen na realizaci 
projektu "Dejte nám šanci           - 
integrace dětí s postižením za pomoci asistence (se 
zaměřením 
na děti se zrakovým a kombinovaným 

150.000,- Kč
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postižením).Velice si této
i předešlé podpory vážíme a děkujeme!
Nadace Naše dítě 31.000,- Kč
NROS ze sbírky Pomozte dětem!  220.000,- Kč
p.Renčín 100,- Kč
pí. Ruthová 300,- Kč
Ryzý Svatoslav 2.000,- Kč
Siemens s.r.o. 55.000,- Kč
Stehlíková Petra Dis. 1.505,- Kč
Souhradovi  200,- USD
Vlčková Kateřina 2.000,- Kč
MgA. Štěpán Jan 5.647,- Kč
MgA. Wiesnerová Marie  1.550,- Kč
Žáčková Lucie 5.000,- Kč

                               

Věcné dary: Dar Hodnota daru
ACT Sport - Věra Lukšíková dětský bazének 1.099,- Kč

Beránková Helena dekorace 6.710,- Kč
Coca-Cola HBC Česká 
republika, s.r.o

nápoje 9.898,- Kč

  Dobrý skutek o.s. přístroj MOTOmed 148.341,- Kč
Expertis Praha s.r.o. kancel.nábytek 14,- Kč

Garris a.s. Solux lampa             42.000,- Kč

Michalíček Pavel fotoaparát  4.500,- Kč

Panda Plus s.r.o. chladnička 5.000,- Kč
Tonera spol.s r.o. tonery a inkousty 31.740,- Kč
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Členové výkonného výboru klubu

Daniela Dolejšová - předsedkyně
Alena Tunzerová - místopředsedkyně
Jana Karásková - hospodářka
Michaela Frycová - členka
Švehlová Eva - členka

Pracovníci Centra FILIPOVKA, kteří se podíleli na fungování organizace v roce 2008

M. Baliamisová, Mgr. M. Benoniová, Ing. Bezděková Viola, V. Bochňáková, Ing. Cukerová 
Kateřina, MUDr.D.Čáslavka, Bc.A.Česalová, BcA. K. Dušková, Z. Eklová, Ž.Filipková, DiS.,
G.  Fridrichová,  H.  Frühaufová,  DiS.,  Bc.D.  Hlebová,  J.Holexová,  I.Horáčková,  
Bc. K. Höslová, N. Hrůzová, Z. Hůlová, Mgr. P. Chytil, L. Jánčová, M. Jelínková, S. Joštová, 
H. Jurenková, J. Kareš, A. Kejřová, L. Kindlerová, Mgr. E. Košatková, Mgr.A. Krnáčová,  
K.  Kunzová,  Bc.  S.  Kurcová,  J.  Lacka,  E.  Landová,  Mgr.  L.  Langová,  B.  Maděřičová,  
M.  Malá,  DiS.,  M.  Marková,  M.Matějková,  K.  Matošková,  Mgr.  V.  Menšíková,  
PhDr. A. Misauerová, Z. Mrázková, A. Mudrová, M. Myšičková,  DiS., E. Neugebauerová, 
V.  Nováková,  D.  Nováková-Semenyšínová,  A.  Novotná,  R.  Pokorný,  Mgr.  I.  Praksová,  
Mgr. M. Růžičková, S. Ryzý, M. Skokanová, N. Solovej, L. Soukupová, P. Stehlíková, Dis., 
J.  Stropková,  M.  Sumannová,  L.  Svobodová,  V.  Szentandrasi,  M.Šetina,  V.  Šístková,  
I.  Šmídová, E. Švehlová, E. Tomanová, J.  Trousilová, L.Vaníková, A.Vašků,  A. Valtrová, 
K.Vithová, K.Vlčková, M.Vlčková, E. Vošická, A. Zimčíková, V. Zimová.

Extertní spolupracovníci  naší organizace

Mgr. Lorencová - supervizorka
Ing. M. Polák - mzdový účetní
Jana Karásková - účetní
Michaela Frycová - konzultace a poradenství

Dobrovolníci spolupracující  s naší organizací

S. Drábová  - pravidelná canisterapie

Zvláštní poděkování patří

Simoně Monyové - české spisovatelce a patronce našeho sdružení



Identifikační údaje a kontakty

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
Klub „Hornomlýnská“

pracoviště: Centrum FILIPOVKA
Filipova 2013
148 00 Praha 4

telefon: 271 910 328, 272 657 590
fax: 272 656 751
e-mail: info@hornomlynska.cz
web: www.hornomlynska.cz

IČO: 75036711          
DIČ: CZ 75036711
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