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1. ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé, 

 

rok 2011 byl pro náš Klub „Hornomlýnská“, stejně jako pro většinu neziskových organizací v ČR, náročný. 

Museli jsme čelit mnoha výzvám. Nahradili jsme finančními výpadky z jedněch zdrojů jinými finančními 

zdroji, pokračovali jsme v profesionalizaci všech našich činností. 

 

V uplynulém roce se nám podařilo skloubit několik významných personálních a organizačních změn  

s udržením kontinuity práce našeho základního týmu. Máme skvělé vztahy s rodiči a zákonnými zástupci 

našich klientů, tj. dětí se zdravotním znevýhodněním. Máme ušlechtilé donátory a sponzory, udržujeme 

vztahy s širokou i odbornou veřejností, s novináři. Pracují s námi obětaví osobní asistenti a asistentky, 

všichni naši pracovníci dělají maximum. VŠEM těmto a mnoha dalším lidem, kteří nám v naší práci 

pomáhají a podporují nás, nebo nám dělají radost tím, že je pro ně naše práce užitečná, DĚKUJEME! 

 

Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje rodiny pečující o děti se zdravotním postižením  

a pomáhá zvyšovat kvalitu života dětí a celých rodin. Ať již jde o službu osobní asistence nebo o službu 

odlehčovací, rozšířili jsme v uplynulém roce jejich poskytování jak co do počtu poskytnutých hodin, tak co 

do lokalit, do kterých vyjíždíme, nebo z nichž k nám klienti dojíždějí. Následující stránky naší Výroční 

zprávy 2011 dokumentují naše cíle, aktivity a výsledky. Rádi se s vámi o ně podělíme. 

 

V Praze dne 21. 5. 2012 

 

Daniela Dolejšová, předsedkyně sdružení  PhDr. Jiří Adamík, výkonný ředitel 

 

 

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Sídlo: 

ARPZPD v ČR, o. s., Klub „Hornomlýnská“ 

Hornomlýnská 1255 

148 00 Praha 4 

 

Pracoviště:  

ARPZPD v ČR, o. s., Klub „Hornomlýnská“ 

Centrum Filipovka 

Filipova 2013 

148 00 Praha 4 

Tel. +420 271 910 328 

e-mail: info@hornomlynska.cz 

web: www.hornomlynska.cz 

 

 IČ: 750 36 711 

 

Číslo hlavního bankovního účtu: 196315898/0600 

Číslo sbírkového transparentního účtu: 199765616/0600 

 

Na našich webových stránkách naleznete nejen detailnější kontaktní údaje, ale navíc také aktuality a další 

informace týkající se činnosti našeho Klubu „Hornomlýnská“, zvláště pak také podrobnější informace  

o našich donátorech, sponzorech a dalších podporovatelích. 

 

 

mailto:info@hornomlynska.cz
http://www.hornomlynska.cz/
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3. NAŠE POSLÁNÍ A SLUŽBY 

 

Jsme občanské sdružení a pod jménem Klub „Hornomlýnská“ jsme začali pracovat v roce 2003 jako jeden 

z klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.   

 

Našim posláním je obhajoba a podpora rovných práv dětí se zdravotním znevýhodněním, včetně jejich 

práva na přirozené začlenění do společnosti. Proto dlouhodobě a systematicky individuálně podporujeme 

děti se zdravotním postižením a jejich rodiny z Prahy a ze Středočeského kraje. 

 

Své služby poskytujeme i dětem s nejtěžšími formami postižení smyslového, tělesného, mentálního nebo 

jakéhokoli jiného. Vycházíme z potřeb každého konkrétního dítěte a 

z respektu k potřebám a přáním rodiny. Naši základní nabídku tvoří dvě 

registrované sociální služby, jimž se věnujeme v následujících 

zastřešujících projektech: 

 

Centrum FILIPOVKA – služba osobní asistence 

Centrum FILIPOVKA – odlehčovací služba 

 

 

 

Jak ve službě osobní asistence, tak v odlehčovací službě mají zásadní místo 

projekty pro děti se zrakovým a se zrakem kombinovaným postižením. 

Ty byly v předchozích letech i v roce 2011 realizovány s podporou 

Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

 

 

Zázemí pro terénní službu osobní asistence a zázemí, vybavení, zařízení a 

pomůcky pro ambulantní odlehčovací službu se nacházejí objektu 

bývalých jeslí na území MČ Praha 11, ulice Filipova 2013. V objektu 

využíváme 279,5 m
2
 prostor a při dobrém počasí také část zahrady.  

 

 

 

Další služby, aktivity a činnosti: 

  

 půjčovna didaktických a rehabilitačních pomůcek, 

 půjčovna odborné literatury, 

 pořádání přednášek pro rodiče a veřejnost, 

 pořádání vzdělávacích a jiných aktivit pro zaměstnance, 

 účast na konferencích a workshopech. 
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4. LIDÉ V KLUBU „HORNOMLÝNSKÁ“ 

Stav ke dni 1. 5. 2012 
(změny v roce 2011 viz části 5 a 6 Výroční zprávy) 

 

 

Výkonný výbor 

Daniela Dolejšová  

předsedkyně / statutární zástupkyně 
Alena Tunzerová  

místopředsedkyně / statutární zástupkyně 

PhDr. Jiří Adamík 

člen výboru / statutární zástupce 
Michaela Frycová 

hospodářka 

Ing. David Farský 

člen výboru) 

 

 

Kancelář 

PhDr. Jiří Adamík 

výkonný ředitel 

Alena Tunzerová 

vedení administrativy 

 

Odlehčovací služba  

Mgr. Klára Heroutová 

vedoucí služby 
Mgr. Lucie Kocarová 

sociální pracovnice / odborná asistentka 

Mgr. Tereza Vísnerová 

psycholožka / odborná asistentka 

Šárka Bláhová 

odborná asistentka 

Osobní asistence 

Mgr. Dagmar Hlebová 

vedoucí služby 
Mgr. Jana Veselá 

terénní / sociální pracovnice 

tým 35 osobních asistentek a asistentů  

 

Další spolupracovníci 

Petr Šibrava, Ing. Jana Šťastná 

finanční a mzdové účetnictví 
Mgr. Markéta Benoniová, Mgr. Petra Šedivá 

supervize pracovníků v přímé péči 

Mgr. Petra Vitáková 

konzultantka SQSS a supervize týmu 
MUDr. Daniel Čáslavka  

IT správa 

Mgr. Kateřina Křížová 

aromaterapeutická masáž 

Ilona Dufková, Ester Hlinková  

canisterapeutky 
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5. CENTRUM FILIPOVKA – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

 

 
 

Představení služby 
 

Jedná se o ambulantní sociální službu, která je určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku od 

2 do 10 let z Prahy a Středočeského kraje, v rámci které nabízíme těmto rodinám odbornou péči o jejich dítě. 

 

Posláním odlehčovací služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči  

o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. 

Cílem odlehčovací služby je poskytovat takovou péči o dítě s postižením, která 

vychází z potřeb rodiny a dítěte. Touto službou podporujeme dítě se zdravotním 

postižením, aby mohlo vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny. 

Odlehčovací služba umožňuje začlenění dítěte se zdravotním postižením do kolektivu 

ostatních dětí, díky odbornému personálu je zajištěna komplexní péče o dítě  

a možnost širokého výběru aktivit se zaměřením na rozvoj dítěte, které je možno 

využívat (práce na interaktivní tabuli, pobyt v psychorelaxační místnosti, pohybová 

terapie, vybavení prostor množstvím didaktických a kompenzačních pomůcek, apod.). 

Využívání odlehčovací služby má dopad i na osoby pečující o dítě. Rodič získává 

prostor a čas pro sebe, vlastní seberealizaci a odpočinek. 

 

Odlehčovací služba stojí na dvou pilířích:  

 

 Podpora dětí se zdravotním postižením 

 

 Systematické ovlivňování vývojové úrovně dětí – děti poznají nové prostředí, rozšíří 

si zkušenosti, získají větší samostatnost, naváží sociální kontakty, využívají vybavení 

a pomůcky, které v domácím prostředí nemají (z finančních či prostorových 

důvodů).  

 Individuální přístup - kromě zajištění základních životních potřeb (hygiena, jídlo, 

pití) a pomoci při sebeobsluze se zaměřujeme na psychomotorický rozvoj, 

rozvíjení kognitivních funkcí, na nové dovednosti. Každé dítě má vypracován 

individuální plán. Důležitou součástí je přizpůsobování všech aktivit vývojové 

úrovni dítěte v takovém rozsahu, aby se mohlo dítě plně a aktivně zapojit do dění 

v odlehčovací službě. 

 Využití speciálních metod - bazální stimulace, canisterapie, pohybová terapie 

(relaxační a stimulační masáže, cvičení na MOTOmedu, kraniosakrální terapie), 

pobyt v psychorelaxační místnosti (poskytující sluchové, zrakové a hmatové 

stimuly), interaktivní tabule se speciálním programovým vybavením apod.  
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 Využití speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek – jsou nákladné a náročné na prostor a rodinám 

těžko dostupné (MOTOmed, interaktivní tabule, hmatové a zvukové pomůcky). 

 Podpora rodin 

 

 Čas pro vlastní seberealizaci a odpočinek - rodiče se mohou věnovat sami sobě 

(relaxace, odpočinek, apod.) či sourozencům, vyřídit si běžné záležitosti, které je 

s dítětem s postižením obtížné realizovat. To má obrovský význam v prevenci 

rozpadu rodiny i jako prevence umístění dítěte do pobytového zařízení. 

Odlehčovací služba v roce 2011 
 

Celkový počet poskytnutých hodin odlehčovací služby v roce 2011 4 132 hodin 

Celkový počet uživatelů v odlehčovací službě za rok 2011 44 uživatelů 

 

Během celého roku byla ukončena spolupráce s deseti rodinami (dosažení věkové hranice 10 let, využívání 

jiného zařízení – MŠ, ZŠ, apod.), odlehčovací službu jsme poskytli devíti novým rodinám. 

Cena za poskytnutí služby se v polovině roku 2011 zvýšila z původních  60,- Kč na 70 Kč,- za hodinu.  

 

Tým pracovníků odlehčovací služby prošel v průběhu a na konci roku 2011 částečnou personální 

obměnou. Canisterapeutky Hana Innemanová a Eva Černohorská, odborné asistentky Veronika 

Čechová, Renata Dlouhá a Bc. Jitka Dražková, pohybový terapeut Svatoslav Ryzý – ti všichni odvedli 

skvělou práci, za kterou jim patří dík a uznání. 

 

Činnost Popis 

Informování zájemců 

o službě 

Průběžné informování rodičů/veřejnosti  prostřednictvím informačních 

letáků, webových stránek, spolupracujících organizací, apod. 

Jednání se zájemci, 

příjem uživatelů 

Přijímání nových uživatelů průběžně během celého roku.  

V roce 2011 bylo přijato 9 nových uživatelů do služby. 

Vlastní poskytování 

odlehčovací služby 

Průběžná realizace služby, pomoc při hygieně, podávání stravy, sociálně 

rehabilitační, terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Plánování průběhu 

služby 

S každou rodinou/dítětem byl zpracován individuální plán, který byl při 

práci s dítětem plně respektován. 

Poskytování 

specializovaných 

aktivit 

Využívání psychorelaxační místnosti, pohybové terapie, práce  

s interaktivní tabulí a s didaktickými pomůckami, využívání prvků 

muzikoterapie, využívání konceptu bazální stimulace, výtvarné  

a rukodělné činnosti, canisterapie. 

Podpůrné činnosti  - 

průběžné vzdělávání 

pracovníků, supervize 

Vzdělávání pracovníků - absolvování akreditovaných a jiných odborných 

kurzů (2011 v rozsahu 247 hodin): 

 Psychologické dovednosti 

 Řešení konfliktů, vyjednávání 

 Komunikační dovednosti s rodinou 

 Bazální stimulace a její využití u dětí se ZP (interní školení) 

 Mediace - nástroj sociální práce 

 Lidská práva v sociálních službách 

 Vztah mezi pomáhajícím a klientem 

 Jóga smíchu jako forma duševní hygieny 

 Komunikace ve skupině hudbou, pohybem a výtvarnými činnostmi 

Supervize - skupinová 1x měsíčně, individuální dle potřeb pracovníků. 

2011 - 12 skupinových a 5 individuálních setkání 
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Canisterapie v odlehčovací službě v roce 2011   
 

V roce 2011 se k našemu týmu canisterapeutů skládajícím se z paní Černohorské  

a fenky Báry, přidaly další dva týmy, a sice paní Innemanová a paní Dufková. Paní 

Černohorská musela z rodinných důvodů v březnu docházení do odlehčovací služby 

přerušit. Jednalo se o tým, který celý rok 2010 a začátek roku 2011 navštěvoval 

odlehčovací službu pravidelně a přinesl dětem mnoho krásných zážitků a radosti.  

 

Prvním nově příchozím týmem roku 2011 byla paní 

Innemanová s fenkou staforda Buffy, která k nám 

docházela cca půl roku, a vzhledem k bílé barvě pejska byl 

tento tým u dětí také velmi oblíbený. Tento pes byl vhodný hlavně pro aktivnější 

děti, protože Buffy byla svou povahou ideální pro děti hyperaktivní, které jsou 

stále v pohybu, ale uměla i dobře polohovat. Tento tým bohužel musel také 

docházení do odlehčovací služby přerušit, tentokrát z pracovních důvodů.  

 

Dalším týmem, je paní Dufková se svými dvěma psy, čtyřletou fenkou Welsh Corgi Benny a s osmiletou 

německou ovčandou Edrou. Psa volí dle aktuálního složení dětí, protože jsou oba psi velikostně i povahově 

odlišní. Díky tomuto složení je tým univerzální a zvládá jak polohování u dětí ležících, tak i aktivity typu 

aportování, manipulace s vodítkem a obojkem, povely, mazlení a spoustu dalších pro děti přínosných aktivit. 

Těmito způsoby si děti trénují jemnou i hrubou motoriku, komunikační dovednosti, rozšiřují si slovní 

zásobu, trénují emoční rozvoj osobnosti a dochází k celkovému zklidnění. Celý tým má platné certifikáty, 

které je opravňují k provádění canisterapie a chodí na pravidelné přezkušování. Paní Dufková dochází 

jednou týdně, vždy dopoledne, perfektně připravená. I na dětech je znát, jak se kromě psa těší i na paní 

Dufkovou, která se tak stala nedílnou součástí týmu odlehčovací služby. 

V roce 2011 jsme poskytli 35 hodin canisterapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na interaktivní tabuli 

 

Průběžně byly v odlehčovací službě realizovány činnosti na interaktivní tabuli v rozsahu 225 

hodin. Tyto činnosti navazovaly na projekt z roku 2010 „Hrou k rozvoji osobnosti dítěte“, 

který byl financován ze sbírkového projektu „Pomozte dětem!“ organizovaného společně 

Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. 
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Další aktivity v odlehčovací službě 
 

Pohybovou terapii a relaxační a jiné 

masáže využívaly nejenom děti  

z odlehčovací služby, ale i děti z osobní 

asistence, rodiče či osobní asistenti.  

Náš odborný pohybový terapeut se jim 

věnoval 415 hodin. 
 

V psycho-relaxační místnosti 

strávily děti 313 hodin. 

S dětmi jsme se věnovali 76 hodin 

výtvarným aktivitám.  

 

 

 
 

Cvičení na MOTOmedu se děti věnovaly více než 15 hodin. 

 

V rámci odlehčovací služby jsou realizované tzv. konzultace (např. sociální 

poradenství, schůzky v rámci individuálního plánování). V roce 2011 bylo 

uskutečněno 48 konzultací. 

Hudební aktivity (hra na piano, kytaru, zpěv) byly realizovány v celkovém rozsahu 126 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Odborné praxe v odlehčovací službě 

 

V průběhu roku 2011 probíhaly v odlehčovací službě odborné praxe v celkovém rozsahu 309 hodin: 

Evangelická akademie – VOŠ sociální práce a střední odborná škola – 3 studentky, rozsah: 272 hodin 

Pražská VŠ psychologických studií, 1 student, rozsah: 11 hodin 

MUNI PdF obor: Speciální pedagogika – komunikační techniky: 1 student, rozsah: 26 hodin 

 

Hodnocení odlehčovací služby 
 

Dora, 3 roky, syndrom Dravetové (epilepsie, mozečkový syndrom, centrální svalová hypotonie) 

Dora navštěvuje odlehčovací službu od srpna 2011 1x – 2x v týdnu, především z důvodu navázání sociálních 

kontaktů, změny prostředí a využívání dílčích aktivit, které služba nabízí. Aktivity v odlehčovací službě jsou u Dory 

zaměřeny především na rozvoj hrubé motoriky a komunikace. Nejoblíbenější aktivitou je pro Doru canisterapie. 

V přítomnosti psa výborně reaguje, komunikuje a spolupracuje s ostatními. Další oblíbenou aktivitou je 

muzikoterapie (zpěv, hraní na kytaru).   
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„Naše dcera navštěvuje odlehčovací službu od srpna 2011. Už při první návštěvě Filipovky to pro celou rodinu byla 

velká úleva. Velice přívětivé a chápající prostředí, byli jsme nadšeni a nejvíc Dorka. Ukázalo se, že s adaptací 

opravdu nebude problém, ve Filipovce má během dne tolik různých aktivit a podnětů, že se jí ani nechce moc domů. 

Nejvíce je nadšená z canisterapie a práce s pejskem. Oceňujeme také možnost kontaktu s ostatními dětmi a trénování 

základních sociálních dovedností. Den, který Dorka stráví v odlehčovací službě, využívám většinou k nutným 

návštěvám svých lékařů, k návštěvě úřadů a k nákupům. Důležité pro nás je, že mohu dceru nechat v odlehčovací 

službě opravdu bez obav a pro dceru je den strávený ve Filipovce přínosný po všech stránkách. Je to pro nás opravdu 

velká pomoc a celému týmu Filipovky děkujeme za profesionální a zároveň velmi milý a lidský přístup a za 

neutuchající nadšení.“ (rodiče)  

 

Monika, 4 roky (kombinované postižení)  

Monika navštěvuje odlehčovací službu od srpna 2009. Využívá zde zejména masáže, canisterapii, hudební aktivity  

a veškeré didaktické pomůcky a hračky. Využívá masáže a MOTOmed k rozvoji pohybu, polohování při 

canisterapii k uvolnění svalového napětí, psychorelaxační místnost k prohřátí svalů, zklidnění, rozvoji zraku.  
„Školka Filipovka, jak Centru říkáme, nám přináší hodně. Je to místo rozvoje, socializace, péče, lásky, oddanosti  

a ohromné podpory. Navíc je to jedno z mála center, kde přijímají postižené děti v nízkém věku. Díky tomu jsme měli 

možnost umístit Moničku do Filipovky už od dvou let. Pro nás rodiče je to velká pomoc a opravdu nám to alespoň na 

chvíli odlehčí od každodenního koloběhu kolem péče o naši nemocnou dcerku. Během té volné chvilky se mohla  

maminka  na půl úvazku vrátit do práce anebo jen tak v klidu si něco přečíst či se na okamžik zastavit a vyvětrat 

hlavu. Filipovka navíc sídlí v pěkném prostředí kousek od Kunratického lesa a celé vybavení centra přispívá k 

všestrannému rozvoji dětí. Líbí se nám, že ve Filipovce se upřednostňuje přístup na míru ke každému dítěti a tudíž 

máme jistotu v tom, že je dcerce věnována péče dle její potřeby. „Tety“ přesně ví, co se Moničce líbí, kde se zklidní, 

jaké triky použít, aby lépe jedla či pila. Ví, že si velmi oblíbila relaxační místnost a také ví, že nadmíra hluku jí 

nesvědčí.“ 
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6. CENTRUM FILIPOVKA – SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE 

 
 

Představení služby 

Služba osobní asistence je určena dětem ve věku 3 až 15 let s postižením tělesným, mentálním, 

smyslovým či kombinovaným, s poruchami autistického spektra, se specifickými vývojovými 

poruchami školních dovedností a ADHD, které jsou v důsledku svého handicapu odkázány na podporu 

druhé osoby a mají bydliště na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.  

Co nabízíme: 

 poskytování osobní asistence v domácím prostředí dětí (zajištění 

komplexní péče o dítě, včetně pomoci se základními sebeobsluž-

nými činnostmi) 

 osobní asistence ve školských zařízeních: mateřské a základní školy 

běžného typu i speciálního typu (pomoc dětem zařadit se do kolek-

tivu zdravých vrstevníků s důrazem na podporu při zvládání nároků 

vzdělávání)  

 poskytování osobní asistence při 

doprovodech do vzdělávacích in-

institucí, na zájmové kroužky, do integračních center, na různá rehabilitační 

cvičení apod. 

Posláním terénní služby osobní asistence Klubu „Hornomlýnská“ je 

podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením. Osobní asistent 

podporuje dítě se zdravotním postižením při všech činnostech, při kterých je 

odkázáno na pomoc druhých. 

Cíl služby osobní asistence: 

 poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze 

 zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti 

 podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho 

individuálních potřeb 

 zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky 

 umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí 

 zlepšit kvalitu života rodin dětí s postižením 
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Služba osobní asistence v roce 2011 
Celkový počet poskytnutých hodin služby osobní asistence v roce 2011 14 920,5 hodiny 

Celkový počet uživatelů ve službě osobní asistence za rok 2011 49 uživatelů 

Okamžitá kapacita služby 40 uživatelů 

Celkový počet pracovníků přímé péče 54 osobních asistentů 

Průměrný počet výjezdů terénní pracovnice služby za měsíc 8 výjezdů 

 

V roce 2011 jsme službu osobní asistence poskytli celkem 49 uživatelům – dětem se zdravotním postižením 

ve věku 3 – 15 let, z Prahy a /nebo Středočeského 

kraje. Uživatelům se v průběhu roku věnovalo 54 

kvalifikovaných pracovníků – osobních 

asistentů, kteří celkově vykonali 14 920,5 hodiny 

přímé péče.  

 

 

 

Forma asistence Počet podpořených užiavtelů 

Asistence v domácím prostředí 23 

Asistence při docházce do MŠ 24 

Asistence při docházce do ZŠ 3 

Asistence formou doprovodů 7 

 

Do konce března 2011 pracovaly v Klubu jako součást týmu služby osobní asistence Mgr. Veronika 

Menšíková a Bc. Anna Novotná. Za jejich přínosnou a užitečnou práci pro Klub tímto děkujeme! 

 

Činnost Popis 

Informování zájemců o 

službě 

Průběžné informování rodičů/veřejnosti  prostřednictvím informačních letáků, 

webových stránek, prostřednictvím spolupracujících organizací, apod. 

Jednání se zájemci, 

příjem uživatelů 

Přijímání nových uživatelů probíhalo průběžně během celého roku.  

V období leden – prosinec 2011 bylo do služby přijato 15 nových uživatelů. 

Vlastní poskytování 

služby osobní asistence 

Průběžná realizace služby, pomoc při hygieně, podávání stravy, sociálně rehabilitační, 

terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Plánování průběhu 

služby 

Každému uživateli služby byl vypracován Individuální plán, který je při práci osobního 

asistenta plně respektován (vznikají za součinnosti uživatele služby, zákonných 

zástupců, osobního asistenta a terénní sociální pracovnice služby). 

Podpůrné činnosti  - 

průběžné vzdělávání 

pracovníků, supervize 

Vzdělávání pracovníků – povinné vzdělávání v rozsahu 24 hod./ rok/pracovník + další 

odborné vzdělávání (školící akce, přednášková činnost): 

 Psychologické dovednosti 

 Řešení konfliktů, vyjednávání 

 Komunikační dovednosti s rodinou 

 Bazální stimulace a její využití u dětí se ZP  

 Mediace - nástroj sociální práce 

 Lidská práva v sociálních službách 

 Vztah mezi pomáhajícím a klientem 

 Jóga smíchu jako forma duševní hygieny  

 Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti 

 Stáž v Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. s. 

Skupinová supervize - 1x měsíčně, individuální dle potřeb pracovníků 

Za rok 2011 proběhlo 10 skupinových supervizí. 
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Čtení pomáhá 2011 

 
„Čtení pomáhá“ podporuje čtenářství a umožňuje dětem a mládeži podílet se 

na charitativní činnosti. Děti podpořily díky nominaci Nadace Leontinka  

i osobní asistenci Klubu Hornomlýnská. Knihy do projektu navrhovaly 

osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček  

a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. 

 

Hodnocení služby osobní asistence 

 
David, 8 let (kombinované postižení) 

David je dlouholetým uživatelem služby osobní asistence, asistentka s Davidem pracuje v domácím 

prostředí pravidelně dvakrát v týdnu. 

„Díky Centru Filipovka a jejich službě  – osobní asistenci – naše rodina získala dalšího člověka, který je 

schopen se postarat o našeho syna Davida, který má kombinované postižení a péče o něj je náročná. David 

má v asistentce nového kamaráda, který si s ním v daný den hraje, učí ho nové schopnosti a dovednosti, 

cvičí s ním a současně o něj pečuje (krmí, přebaluje). Velký přínos je to i pro mne, protože tuto dobu využiji 

k vyřízení úředních a osobních věcí, na které jinak nemám čas, a zároveň načerpám další potřebné síly 

k péči o syna.“ (maminka Davida) 

 

Mgr. Lucie Růžičková (osobní asistentka) 

„V dubnu 2010 jsem nastoupila jako osobní asistentka do Klubu „Hornomlýnská“ a tuto práci jsem 

vykonávala až do srpna 2011, kdy jsem po dokončení studia začala pracovat na plný úvazek jako učitelka  

v MŠ (třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami). 

V Klubu „Hornomlýnská“ se mi dostávalo nadstandardního, slušného a laskavého zacházení, kvalitního 

metodického vedení i neocenitelné podpory při náročnějších situacích. Velice si vážím toho, jak zařízení 

zohledňuje individuální potřeby rodičů, dětských klientů i osobních asistentů. Velmi kladně hodnotím 

supervizní setkání, která byla podnětná, poskytovala dostatek času a prostoru každému asistentovi ke 

zpracování vnášených témat. Uvítala jsem i možnost dalšího vzdělávání a kurzů, díky kterým jsem získala 

nové znalosti a dovednosti a zároveň jsem mohla výrazně obohatit svoje osobní portfolio. V Klubu 

„Hornomlýnská“ jsem se naučila spoustu nových praktických věcí, které nemůže nahradit žádná školní 

teorie. Vřele jej doporučuji všem, kteří mají chuť pracovat s dětmi a rádi by získali potřebné zkušenosti pro 

svůj další profesní život.“ 
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7. DALŠÍ AKTIVITY VE FILIPOVCE 
 

Den otevřených dveří v Klubu „Hornomlýnská“ 
 

Z tiskové zprávy, kterou jsme vydali ke Dni otevřených dveří Klubu „Hornomlýnská v roce 2011: 

„Centrum Filipovka Klubu „Hornomlýnská“ pro děti se zdravotním postižením z Prahy a z přilehlých 

okresů Středočeského kraje uspořádalo 15. 9. 2011 Den otevřených dveří. Na něm každoročně představuje 

zájemcům i široké veřejnosti nabízené sociální služby pro zdravotně znevýhodněné děti. Rodiče, studenti  

a odborníci v pediatrii, speciální pedagogice a sociální práci, zástupci sponzorů, donátorů a příznivců – ti 

všichni si mohli promluvit s pracovníky odlehčovací služby a služby osobní asistence, prohlédli si zařízení 

Centrum Filipovka v běžném provozu, dostali odpovědi na své otázky, získali potřebné informační materiály 

Z události připravila pražská TV Metropol reportáž, kterou v den konání Dne 

otevřených dveří odvysílala ve večerních zprávách. Najdete ji na na našem 

webu spolu s odkazem na rozhovor výkonného ředitele PhDr. Jiřího Adamíka, 

v pořadu Ranní ladění TV Metropol 14. 9. 2011  

Informace o Dni otevřených dveří vyšly v časopise MČ Praha 11 „Klíč“  

i v časopisech dalších pražských městských částí. 

 

Exkurze v Klubu „Hornomlýnská“ 
 

V roce 2011 proběhly v Klubu „Hornomlýnská“ 3 exkurze z těchto škol: 

 

22. 3. 2011  Husitská teologická fakulta (obor sociální pedagogika) – 6 studentů 

15. 9. 2011 Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola – 

33 studentů 

11. 10., 1. 11. 2011 SOŠ Drtinova (2. ročník, obor: sociální činnost) 

 

V září 2011 jsme navázali spolupráci se SOŠ Drtinova (2. ročník, obor: sociální činnost).  Ve dnech 11. 10. 

a 1. 11. 2011 navštívilo naše zařízení 30 studentů této školy. Pro studenty jsme připravili zajímavý program: 

představení služeb, prohlídka prostor, seznámení s pracovníky a s aktivitami, které jsou poskytovány 

v rámci odlehčovací služby, promítání dokumentu. Studenti si vyzkoušeli hmatové hry pro děti se zrakovým 

postižením, práci na interaktivní tabuli, relaxování v psychorelaxační místnosti. 

Studentům jsme také zadali úkoly, se kterými si hravě poradili – vyrobili pro naše děti krásné pomůcky 

(závěsná dekorace, dětské omalovánky, pexeso, pomůcky na poznávání barev a tvarů a hudební pomůcky, 

které využijeme s dětmi na muzikoterapii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky pro pracovníky přímé péče 
 

V rámci plnění dalšího vzdělávání, které vyplývá ze Zákona o sociálních službách a které je pro všechny 

pracovníky v sociálních službách povinné, jsme pracovníkům přímé péče uspořádali 2 přednášky na tato 

témata: využití canisterapie u dětí se zdravotním postižením, využití konceptu bazální stimulace.  
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Vánoční setkání ve Filipovce  
 

Těsně před Vánocemi 2011 proběhla v prostorách odlehčovací služby Vánoční besídka. Setkání nám 

zpříjemnili hudebním pásmem děti z Domu dětí a mládeže Jižní Město pod vedením paní Konečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóga smíchu v Klubu „Hornomlýnská“ 
 

V úterý 18. 10. 2011 jsme v prostorech Centra Filipovka přivítali smíchologa Mgr. 

Petra Fridricha, který pracovníkům přímé péče (odborní asistenti odlehčovací služby a 

osobní asistenti) a dalším zaměstnancům Klubu přišel přiblížit účinky jógy smíchu, 

jejímž je certifikovaným instruktorem. 

Setkání s Petrem Fridrichem bylo inspirativní po stránce osobní i profesní. Informace o 

pozitivních účincích smíchu byly doplněny škálou praktických smíchových cvičení. 

Jóga smíchu má velké množství využití. Nejrozšířenější je jako nástroj osobního 

rozvoje, relaxační a volnočasová aktivita. Jako prevenci proti stresu a syndromu 

vyhoření lze jógu smíchu doporučit každému. Více informací o józe smíchu na 

www.smichologie.cz 

 

 

 

 

http://www.smichologie.cz/
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8. FINANČNÍ ZPRÁVA 2011 
 

Výrok auditora 

 

 
 

 

 

 



16 

 

Bilance k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 
          stav k 1. 1. 2011 stav k 31. 12. 2011 

Dlouhodobý majetek celkem        662       662 
- Samostatné movité věci         880        880 
- Drobný dlouhodobý hmot. maj.          10          10 
- Oprávky k samostat. mov. věcem      - 218      - 218 
- Oprávky k drobnému hmot. maj.         -10        - 10 

Krátkodobý majetek celkem     1 728       449 
 Pohledávky celkem          589         280 

- Poskytnuté zálohy          412             0 
- Pohledávky z obchodních vztahů        147         276 
- Pohledávky z ostat. přímých daní          20             0 
- Jiné pohledávky            10             4 
Krátkodobý finanční majetek celkem      1 340         143 
- Peníze v hotovosti             29           19         
- Ceniny                 1             0 
- Peníze na bankovních účtech      1 000         124 
Jiná aktiva celkem            109           26 
- Náklady příštích období            22           26 
- Příjmy příštích období            87             0 

AKTIVA CELKEM       2 390    1 111 
 
Vlastní zdroje celkem           627       493 
 Jmění celkem             665         664 
 Výsledek hospodaření           -  38       - 171 

- Účet výsledku hospodaření          -275       - 134 
- Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta minul. let         237       -   37 

Cizí zdroje celkem        1 763        618 
 Krátkodobé závazky celkem        1 307          566 

- Závazky z obchodních vztahů            11            82 
- Přijaté zálohy                 3            27 
- Závazky k zaměstnancům           311          257 
- Závazky k inst. soc. a zdrav. pojištění         141          130 
- Závazky z ostat. přímých daní              0            16 
- Ostatní závazky            841            54 
Jiná pasiva              456               52  
- Výdaje příštích období           425              0 
- Výnosy příštích období             31            22 
- Dohadné účty pasivní     0            30 

PASIVA CELKEM       2 390    1 111   
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Výsledek hospodaření roku 2011 (v tis. Kč) 
 

Hlavní činnost 
               osobní  odlehčovací ostatní  celkem 
       asistence      služba  příjmy                       
NÁKLADY: 
 Spotřebované nákupy celkem        52     102          19          173 

- Spotřeba materiálu           11                27         19              57 
- Spotřeba energie           41                75           0           116 

Služby celkem        365     312           2          679 
- Opravy a udržování             1                  4           0                      5 
- Cestovné              1                    0           0                 1 
- Ostatní služby         363            308           2            673 

Osobní náklady celkem   2 970  1 784     127       4 881 
- Mzdové náklady      2 247      1 334       127      3 708 
- Zákonné sociální pojištění        712            437           0      1 149 
- Ostatní sociální pojištění            6           4           0         10 
- Ostatní sociální náklady            5           9           0         14 

Daně a poplatky           0         0         1         1 
- Ostatní daně a poplatky             0           0           1           1 
Ostatní náklady celkem        12       11       12                 35 
- Jiné ostatní náklady           12                11         12                     35 

Poskytnuté příspěvky           4         0         2         6 
- Poskytnuté členské příspěvky            4                  0           2                        6 

Náklady celkem     3 403  2 209     163  5 775 
 

VÝNOSY: 
 Tržby z prodeje služeb    1 155     275         0  1 430 

- Osobní asistence      1 155                    0           0      1 155 
- Odlehčovací služby             0            275           0               275 
- Ostatní příjmy             0                   0           0                  0 

Ostatní výnosy celkem           0         0       11       11 
- Úroky              0           0           3           3 
- Jiné ostatní výnosy             0           0           8           8 

Přijaté příspěvky celkem      419     443     152             1 014 
- Finanční dary od fyzických osob            0                173           0              173 
- Nefinanční dary od fyzických osob           0                  0       148              148 
- Nadační příspěvky         419              270           0              689 
- Členské příspěvky             0                    0           4                    4 

Provozní dotace celkem   1 831  1 344         0  3 176 
- MPSV       1 501            890           0      2 391 
- Hlavní město Praha         127            287           0                414 
- Městské části Prahy         195            167           0               362 
- Města a obce Středočeského kraje            9                0           0             9 

Výnosy celkem      3 406  2 062     163  5 631 
 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti         3  - 147         0   - 144 

 

Vedlejší hospodářská činnost 
VÝNOSY: 
 Tržby za vlastní výrobky                8 
 Tržby z prodeje služeb                 2 
Výnosy celkem                 10 
 

Výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti           10 

 
Daň z příjmu z hlavní činnosti a z vedlejší hospodářské činnosti                                             0 

 
Celkový výsledek hospodaření po zdanění                       - 134 
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Struktura nákladů v roce 2011 (v tis. Kč) 
 

1. Spotřeba materiálu          57      0,99 % 
2. Spotřeba energií         116      2,01 % 
3. Opravy a udržování            5      0,09 % 
4. Cestovné              1      0,02 % 
5. Ostatní služby         673    11,64 % 
6. Mzdové náklady      3 708    64,21 % 
7. Zákonné sociální pojištění    1 149    19,90 % 
8. Ostatní sociální pojištění         10      0,17 % 
9. Ostatní sociální náklady         14      0,24 % 
10. Ostatní daně a poplatky           1      0,02 % 
11. Jiné ostatní náklady          35      0,61 % 
12. Poskytnuté členské příspěvky          6      0,10 % 
 
CELKEM       5 775  100,00 % 
 
 
  

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.
9. 10. 11. 12.
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Struktura výnosů v roce 2011 (v tis. Kč) 

 
1. Příjmy od klientů osobní asistence   1 155    20,48 % 
2. Příjmy od klientů odlehčovací služby     275      4,87 % 
3. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti       10      0,18 % 
4. Úroky z bankovních účtů           3      0,05 % 
5. Ostatní příjmy             8      0,14 % 
6. Finanční dary od fyzických osob      173      3,07 % 
7. Nefinanční dary od fyzických osob     148      2,62 % 
8. Nadační příspěvek od ČEPS, a.s.        50      0,89 % 
9.  Příspěvek od Nadace Českého rozhlasu    450      7,98 % 
10.  Příspěvek od Nadace Jedličkova ústavu      51      0,90 % 
11.  Příspěvek od Nadace Leontinka      138      2,45 % 
12.  Přijaté členské příspěvky           4      0,07 % 
13.  Provozní dotace od MPSV    2 391    42,38 % 
14.  Provozní dotace od Hlavního města Prahy    414      7,34 % 
15.  Provozní dotace od MČ Praha 3          7      0,12 % 
16.  Provozní dotace od MČ Praha 6        10      0,18 % 
17.  Provozní dotace od MČ Praha 8        20      0,35 % 
18.  Provozní dotace od MČ Praha 9        25      0,44 % 
19.  Provozní dotace od MČ Praha 10        40      0,71 % 
20.  Provozní dotace od MČ Praha 11      230      4,08 % 
21.  Provozní dotace od MČ Praha 14        15      0,27 % 
22.  Provozní dotace od MČ Praha - Satalice      15      0,27 % 
23.  Provozní dotace od Města Beroun         4      0,07 % 
24.  Provozní dotace od Města Říčany          5      0,09 % 
 
CELKEM       5 641  100,00 % 
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9. PODĚKOVÁNÍ 
 

Naši patroni 
 

Jako náš patron nás od roku 2010 podporuje přední český herec, senátor a podnikatel, pan 

Tomáš Töpfer. V divadle Na Fidlovačce je jako součást veřejné sbírky umístěna naše 

pokladnička. Nemálo příznivců, přátel a podporovatelů z řad široké veřejnosti a známých 

osobností jsme získali díky doporučení pana senátora u příležitosti jeho narozeninové 

oslavy v lednu 2011. Děkujeme! 

Až do své náhlé tragické smrti v srpnu 2011 nás podporovala v roli patronky známá česká 

spisovatelka paní Simona Monyová. Děkujeme! 

 

Naši dárci a sponzoři v roce 2011 
 

Orgány místní správy a samosprávy 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Magistrát hlavního města Prahy 

MČ Praha 3 

MČ Praha 6 

MČ Praha 8 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 11 

MČ Praha 14 

MČ Praha – Satalice 

Město Beroun 

Město Říčany 

 

Nadace a nadační fondy 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška 

Nadace Leontinka 

Nadace Jedličkova ústavu 

Firemní dárci a sponzoři 

ČEPS a. s. 

Nowatron Elektron ik, spol. s r. o. 

Activa, a.s. 

Karlovarská Korunní, a.s. 

 

Individuální dárci 

Zdeněk Pasák 

Jaroslav Veverka 

Přemek Podlaha 

Ivan Trojan 

Zdeněk Beneš 

Marie Exnerová 

Petr Rychlý 

Simona Stašová 

 

… a další, děkujeme! 

 

 

Další dárci a sponzoři 
 

Orgány místní správy a samosprávy 

MČ Praha 2 

MČ Praha 4 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

Obec Nová Ves p. Pleší 

Obec Nový Jáchymov 

 

Nadace a nadační fondy 

NROS - „Pomozte dětem!“ 

Nadace Naše dítě 

Nadace Člověk člověku 

Nadace Charty 77 

Nadace VIA (Fond T-mobile) 

Nadace Dětský mozek 

Nadační fond J&T 

Výbor dobré vůle Olgy Havlové 

Firemní dárci a sponzoři 

B2M.CZ s. r. o.  

Plán B o. s. – „Co nás baví“  

ista ČR s. r. o. 

ZAPA Beton a. s. 

TONERA spol. s r. o.  

DINO TOYS s. r. o. 

 

Individuální dárci 

Iveta Hessingová 

Simona Monyová 

Radka Matulová 

Jana Andrášková 

 

… a další, děkujeme! 
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Orgány veřejné správy 2011 
 

 

 

 

 

Nadace a nadační fondy 2011 
 

 

 

 

 

Firemní dárci a sponzoři 2011 

 

 

 

 

Dlouhodobá mediální spolupráce 
 

 

 

 

 

Podrobné informace o našich sponzorech, donátorech a dalších podporovatelích od roku 

2007 až do současnosti – viz www.hornomlynska.cz 

 

http://www.hornomlynska.cz/

