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Úvodní slovo

Vóžení přótelé,

život ve většině neziskových organizacíje, mírně řečeno, velmi dynamický. Uplynulý

rok to platilo pro naši organizaci dvojnósob, neboť probíhala velkó rekonstrukce našeho

klíčového objektu _ Domu rodin ve Smečně.

Je pro mne velmi těŽké být objektivní, a tak bych chtěla nechat zhodnocení roku

2009 na vós, na čtenářích této výroční zpróvy. Posud'te, prosím, z přehIedu naší činnosti, jak

dalece se nám podařilo odpovědět na výzvy, které přinóší dnešní doba v otózkóch kvality

mezilidských vztahů, funkčnírodiny, účinné pomoci postiženým, opuštěným, osamělým....

.]ednu věc však chci zmínit každopádně, a to nezištnou pomoc mnoha lidí. Bez nich si

existenci naší organizace ani nedovedu představit. Vóm všem, kteří dóvóte síly, schopnosti

a prostředky ve prospěch druhých lidí, patří velký dík.

Chtěla bych v úctě připomenout slova bývalého generáIního tajemníka

oSN Daga Hammarskjólda:

,, Za vše, co bylo - děkuji.

Všemu co bude _ ano'"

LudmiIa Janžurovó
ředitelka



Základní údaje o sdružení

občanské sdruŽení
Kolpingova rodina Smečno
UZámku5
273 05 Smečno
lČo 70929688, req.VSC/ 1-15854/92
ba n kov n í s poj e n í: 3 5 -9 1 7 oB7 0237 / 0 1 o0 KB 5 l a ný 1 57 83 4265 / 0600
www.dumrodin.cz
tel., fax: 312 526 768
e-mail: dumrodin@vol ny.cz

orgány sdružení

Představenstvo
lng. PetrJanžura'předseda Kolpingovy rodiny Smečno (dále jen KR)
Ludmila JanŽurová - statutární zástupkyně a sekretář KR
Tomáš Matocha - člen KR

Marta Toepferová - členka KR
Mgr. P. Petr Glogar - člen KR

Revizníkomise
Václav Špaček - předseda
lng. lrena Špačková
Bc. Veronika Matochová

PosIání

Kolpingova rodina Smečnoje občanské sdruŽenL které bylo zaloŽeno 30.3.2001
ustanovujícím členským shromáŽděním Kolpingovy rodiny Smečno. Sdruženísi bere
za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivníprogramy pro rodiny a svým působením
obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.
součástí tohoto poslání je:

a) poskytování sociálních sluŽeb
b) podpora rodiny, včetně rodiny s handicapovaným členem
c) vzdělávací programy a osvětová činnost
d) práce s neorganizovanými dětmi a mládeŽí.

Vytčené cíle organizace jsou v souladu s koncepčními dokumenty Národní zpráva
o rodině (200a) a Národní koncepce rodinné politiky (2005).

Svoji činnost vykonává na základě platných pověření a registrací.



Profil organizace

organizace poskytuje sociálnísluŽby v oblasti podpory fungující rodiny na

celorepublikové úrovni.

Je nositelem pověření Středočeského kraje, podle zákona Č.359/1999 Sb. o sociálně'
právní ochraně dětí, k výkonu sociálně_právní ochrany dětí v rozsahu:

_ převzetí zajišťování přípravy ýzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstou

ny k přijetí dítěte do rodiny
- pomoc rodičům při řešenívýchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí

o dítě
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání

dítěte a při péči o dítě zdravotně postiŽené
- ziizování a provozzaiízení odborného poradenství pro péči o dítě
- poskytování v zařízení,jehožjsou zřizovateli, výchovnou a poradenskou péči

pěstounům při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče
- v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

Má registrovány tři sociálnísluŽby dle zákona 108/2006 5b':

- odborné sociální poradenství
- raná péče
- odlehčovací služby

organizaceje oprávněna vydávat osvědčení o rekvalifikaci pro

Základy práce s počítačem.

Kolpingova rodina Smečno je jednou z klíčových organizací ve Středočeském kraji,

která se podílína tvorbě střednědobého plánu sociálních sluŽeb.



Historie

Zrod myšlenky vytvořit Dům, kde by se rodiny cítily jako doma

Tým dobrovolníků' většinou z řad mladých manželů s dětmi, postupně formuloval
myšlenku Vytvořit místo vhodné pro krátké, zpočátku jen víkendové pobyty mladých
rodin s dětmi předškolního věku. Myšlenka dostala konkrétníobrysy s nalezením ob-
jektu ve Smečně, majetkem navráceným V restituci pražské Charitě, pro nějŽ tehdejší
vedenínemělo využití.

K základnípředstavě vytvořit pohodlné zázemí se vším, co mladá rodina při pobytu
mimo svůj domov s malým dítětem potřebuje, se postupně přidávaIa potřeba nejen
,,být" na zdravém vzduchu, alei,,zažít" něco navíc. Proto po vzoru z Finska, kde se
řadu let úspěšně realizovaly prázdninové týdenní kurzy obnovy manŽelských vztahů,
tzv.,,Manželských setkání", jsme upravili původnímodel na dvoudennívíkendové
pobyty, jejichž základ tvořiljednodenní interaktivní seminář s manŽelským poradcem,
program pro děti a relaxace.
Novému nápadu nahrávala i vstřícnost tehdejší doby, atmosféra plná nadšení, jen
krátce po pádu komunismu, kdy se mnozí potřebovali nově zapojit do něČeho smys-
IupIného a pomáhat vytvářet trvalejší hodnoty ve společnosti.



Po dvouletém úsilí se z původní ruiny postupně vynořil dům, který jsme mohli v iétě
'l 995 slavnostně otevřít prvním programům. Ze strany veřejnosti narůstal zájem o

pobyty, které se velmi rychle rozšířily z původně víkendových na celotýdenní'

Stabilizace

Vzhledem k povaze projektu (měl preventivnícharakter) se však stále méně dařilo
nacházet vstřícné prostředí pro získávání dostatečných finančních prostředků na do-
tování malého provozu. Abychom včas zabránili ukončeníslibně se rozvíjející služby,

rozhodlijsme se najít silnějšího partnera. Tímto partnerem se ukázalo být Kolpingovo
dílo v ČR, ke kterému jsme v roce 2001 vstoupili.



Rozvojnových aktivit

V Domě rodin ve Smečně se rozvinula široká škála aktivit pro rodiny (tématické
víkendy pro partnery, týdenní pobyty pro matky na mateřské dovolené, pobyty rodi-
čů s postiŽenými dětmi, s dětmi v pěstounské péči, prázdninové pobyty a víkendové
pobyty rodin s dětmi postiženými těžkou progresivnÍchorobou SMA )'
V návaznosti na zákon 359 ( o sociálně - právní ochraně dětí a o povinnosti absolvovat
Přípravu budoucích rodičů k přijetí dítěte do rodiny) jsme začalijako jediná organi-
zace Ve Středočeském kraji pořádat kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny. Ročně
bylo proškoleno kolem 1 00 manŽelských párů. Ve spolupráci se Středočeským krajem
jsme vydali Metodiku pro přípravy rodičů Žádajících o náhradnírodinnou péči'
V roce 2002 se činnost sdruženírozrostla o Rodinnou poradnu ve Slaném.
Specialisté z řad našich zaměstnanců začali poskytovat psychoterapeutické služby
i pro jiné organizace. Navázalijsme spolupráci s So5 Dětskými vesničkami, kde jsme
pravidelně poskytovali supervize ředitelům SoS Dětských vesniček
a psychoterapeutickou pomoc matkám pěstounkám. Ve okrese Kladno a Rakovník
jsme zajišťovali pravidelné supervize sociálním pracovnicím oSPoD.
Vytvořilijsmeodbornýtýmkonzultantů(rodinnýchporadců, speciálníchpedagogů
a sociálnípracovnice), kteří V rámci Střediska rané péče ve Slaném poskytovali odbor_
nou pomoc přímo v rodinách s dětmi s postiženÍm.
ZaloŽilijsme druhou pobočku naší Rodinné poradny v Berouně.
Vytvořilijsme samostatný projekt na podporu rodin s dítětem postiŽeným spinální
muskUlárníatrofií( SMA). Projekt sdruŽuje rodiny z celé ČR.
Reagovalijsme na poptávku mladých maminek a otevřelijsme Mateřské centÍum
s denním provozem Ve slaném.
Za finanční podpory Evropského sociálního fondu jsme začali pořádat rekvalifikační
kurzy pro Ženy, vracející se na trh práce ( Základy práce 5 počítačem, Kurz Účetnictví)'
Vytvořili jsme moduly pro vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou formou
e-learningu.
otevřelijsme Rodinné centrum ve Slaném' kam jsme soustředili kanceláře organizace
a všechny vzděIávací a docházkové sluŽby.



Současnost

Náplní naší činnosti jsou jednak pobytové projekty, soustředěné do
objektu Dům rodin ve Smečně,jednak denní docházkové služby' z nichž
většina probíhá v Rodinném centru Slaný a malá část v Berouně. Po-
skytujeme i služby terénní, kdy naši odborníci vyjíždí přímo do rodin
klientů.

Pobytové služby ffi
DŮm rodin
V roce 2009 probíhala v Domě rodin ve 5mečně generální rekonstrukce díky schvále-

né investiční dotaci z RoP Střední Čechy (byla schválena 3. 1 0. 2008). Veškeré progra-

my související s budovou Domu rodin jsme proto muse|i přesunout do náhradních
pronajatých prostor. Převážná většina se odehrávala v nedaleké obci Rynholec. Zde
jsme našli objekt se zázemím, které odpovídalo našim poŽadavkům na bezpečnost,
vyžití, soukromíale i finančnípřijatelnost pro klienty.

t:i

':,



ReIaxačně_terapeutické programy pro matky na mateřské
dovoIené

Jedná se o pětidenní relaxačně-terapeutický pobyt s pro9ramem pro matky pečující
o děti do 6 let věku (o dětí zdravé, s postiŽením, v pěstounské péči, s romským dítě-
tem apod.), který zahrnuje interaktivnísemináře a diskuse na témata související
s rodinnou problematikou. obvyklá témata jsou: komunikace v rodině s dětmi
i s partnerem, včetně nácviku vhodných a zdravých způsobů komunikace' souroze-
neckéskupinyvrodině azdravé rodičovskéstrategievevýchověvrodiněsvícedětmi,
s důrazem na novou mateřskou roli Ženy (mateřské kompetence' hranice uvnitř rodi-
ny). Z témat speciální pedagogiky převaŽuje zdravý vývoj předškoláků, školní zralost'
rozvoj jemné i hrubé motoriky, včetně nácviku podporujících dovedností
a dále aktivity směřující ke zdravému rozvoji dítěte. Za velmi posilující pro rozvoj
vztahu matka a dítě povaŽujeme čas společných aktivit, jako jsou výtvarné techniky,
kera m i ka, zpěv, cvičení.

odborný garant a lektorka: PhDr'Daniela Krausová
odborná asistentka: Eva Válková
Projektu se zúčastnilo: 225 maminek a 454 dětí

Partnerské a rodičovské pobyty

Projekt zahrnuje víkendové a prázdninové relaxačně terapeutické pobyty pro celé
rodiny.
obsahem je osvětová činnost zaměřená ve prospěch fungujícího a odpovědného
paÍtnerství, manŽelství a rodičovství, dále na zkvalitňování partnerských či manŽel-
ských vztahů a na posilování rodičovských kompetencí. Základem jsou interaktivní
semináře, které zahrnujíodbornou náplň (společné dopoledne nad tématem, které
si rodiny samy vyberou a individuální konzultace), tak nabízejíi prostor pro společné
aktivnítrávenívolného času v prostředí, které je primárně a plně uzpůsobeno k poby-
tu rodin i s velmi malými dětmi.



Cílem dané sluŽby je podpořit a posílit partnerské a rodičovské Vztahy cestoU ',úklidu
a čištění'i

Realizátorka: Ludmila Janžurová
odborný garant: Mgr. Martina Vančáková
Projektu se zúčastnilo: 542 dospělých klientů
a 325 dětí

Projekt Podpora rodin SMA

Třetím rokem jsme poskytovali všestrannou podporu a pomoc rodinám s onemocně-

ním spinální muskulární atrofi e (SMA).

Naši činnost si vyŽádala dlouhodobá poptávka lékařů a rodičů dětí s touto nemocí.

onemocněníje poměrně vzácné, obtíŽně rozpoznatelné a dosud neexistuje registr

osob se zmíněnou chorobou. Podnět k vzniku projektu Podpory rodin SMA vzešel od

rodiny, která sama pečuje o takto postižené dítě.



Za velmi potřebnoU byla označena psychoterapeutická práce se samotnými nemoc-
nými dětmi a jejich zdravými sourozenci. DalšíŽádanou sluŽbou se stalo sociální
poradenství V obIasti příspěvku na péČi, ZrP/P, možných kompenzačních pomůcek
azískání 9rantů na jejich úhradu znadací, jež tato specifika podporují. Nedílnou
součástí přisetkáníchjesluŽbahlídánídětívdobě,kdysedospělívěnujíspolečnému
pro9ramu.

Kromě pobytových akcíjsme pro rodiny zajišťovali výpůjčku kompenzačních pomů-
cek,zÍízení a provoz Webového fóra pro SMA a zprostředkování informací o nejnověj_
ších způsobech léčby a pomůckách.

odborným garantem projektu je As. MUDr. Dana Šišková Z oddě|enídětské
neurologie FTN Krč. Dále spolupracujeme s Doc. MUDr. Miluší Havlovou z Centra
pro nervosva|ová onemocnění l.LF UK a MUDr..Janou Haberlovou z FN Motol a Doc.
MUDr. Petrem Vondráčkem z FN Brno, kteří se touto problematikou nervosvalových
onemocněn í zabývají.

Realizátorka : Mgr. Helena Kočová
odborný garant: As. MUDr' Dana Šišková
odborníporadci a lektoři: Doc. MUDr.Miluše Havlová

MUDr. Jana Haberlová
Doc. MUDr. Petr Vondráček
Mgr. llona Dušánková

Počet rodin v naší péči s onemocněním SMA: 38



Přípravy žadateIů o náhradní rodinnou péči

Absolvovat přípravu k přijetí dítěte do rodiny je povinností pro všechny Žadatele o

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče.Tato povinnost vyplývá zezákona č.

l,sgtlggg Sb. o sociálně-právníochraně dětí. Zajistit žadatelům dostupnost příprav

je povinností příslušného krajského úřadu. Krajské úřady proto uzavírají smlouvy s

organizacemi, které majív odborné práci s náhradními rodinami potřebné zkušenosti'

oJ roku 2001 poskytuje tuto sluŽbu pro Středočeský kraj nepřetržitě naše organizace

na základě výběrového řízení, které se uskutečňuje vŽdyjednou za dva roky. 
.

Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů je poskytnutÍ potřebných informací

vztahujících se k péči o dítě a jeho výchově a napomoci připravit příznivé prostředí

pro vývoj svěřeného dÍtěte s ohledem na jeho specifické potřeby'

odborný garant a lektor: PhDr' Martina Vančáková

Lektoři: PhDr' Miloslav Kotek
PhDr. lvana Bernardová
Mgr. lrena Mácová
Prim.MUDr.Pavel BiskuP
JUDr.Šárka Špeciánová
JUDr' Věra Novotná

V roce 2009 absolvovalo kurzy 68 manželských párů, které žádaly o osvojenídítěte a

7 manŽelských párů, které žádaly o svěření dítěte do pěstounské péče'



Denní a docházkové služby
Rodinné centrum Slaný
Rodinné centrum Slaný (na adrese Tomanova 1671)jsme otevřeli na základě dlouho-
dobé poptávky klientů ze Slaného a přilehlého oko|í. Zájemci tak mohou na jediném
místě obdrŽet řadu služeb, za nimiž by muselijinak dojíŽdět do Kladna nebo do Prahy'
Rodinná poradna, Mateřské centrum Rybička' Středisko rané péče aVzdělávacíkurzy,
včetně rekvalifikačních, tvoří logický celek služeb pro rodiny ve Slaném a okolí.

Rodinná poradna SIaný

Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na preventivníprogramy Domu rodin
ve Smečně.
Poskytované sluŽby poradny spadají do sociálních sluŽeb registrovaných dle
zák'1 0B / 2006 ja ko od born é sociá l n í poraden ství.
Ambulantníformou je poskytováno psychologické a sociální poradenství |idem' kteří
se ocitli v nepříznivé životnísituaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Nejčastěji
se jedná o narušení vztahů v rodině, manže|ské a partnerské krize, rozvodovou a po
rozvodovou situaci, osobnívztahové problémy, nepříznivou sociálnísituaci s dopa-
dem na narušenívztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc, postiženíapod.).
KvaIita sIuŽby odborného sociálního poradenství se řídila standardy kvality sociálních
sI uŽeb.

Vedoucí poradny: Mgr.David Prokop
Rodinní poradci: PhDr. Martina Vančáková

PhDr. Kateřina Pešková
Mgr. Lada Náprstková

V roce 2009 byIo poskytnuto 1923 intervencÍ pro 169 k|ientů, z toho 1 09 Žen, 5'|

muŽů a 9 dětí do 1B let .



Mateřské centrum Rybi

Effi
22.května 2009 jsme otevřeli další projekt, který je součástí Rodinného centra Slaný -

Mateřské centrum Rybička.

Slavnostní otevření proběhlo pod záštitou nové radní Středočeského kraje M9r' Zu-

zany lentsctrke Stoiklové, zásiupců Královského města Slaného a dalších pozvaných

hostů.

čka ve Slaném
{-ťŤ '} =$fu/ i*H

PŘEMYsLovsKÍ
srŘroni.Črcxr

s

Pro vybudování Mateřského centra Rybička jsme obdrželi investiční dotaci z gran-

tovéňo ÍízeníSZ1F na obnovu venkova prostřednictvím Místníakčnískupiny_ MAS

Přemyslovské střední Čechy.



Mateřské centrum slouŽí k setkávání, vzdělávánía aktivnímu trávenívolného času
maminek na mateřské nebo rodičovské dovolené a jejich dětí'
Program si tvoří částečně maminky samy, částečně je připravován pracovnicemi
centra.

Hlavním cílem je prevence sociálního vylouČení matek, způsobené déletrvající
sociálníizolací. Při účasti na programech dochází ke vzájemnému předávání rad a zku-
šeností. Během aktivit pro dospělé mohou rodiče vyuŽít krátkodobého hlídanídětí.
Realizátorka a vedoucí sluŽby :.Jana Némethová
Hlavní pečovatelka: Alice Šafaříková Rezková
Tým externích lektorů

Mateřské centrum zahájilo plný provoz po rekonstrukci 1.6.2009. Do konce roku se
uskutečnilo Ve 27 týdnech 45 tématických programů, které zahrnovaly tvořenípro
potěšení, interaktivnísemináře s rodinným poradcem, rodinné akce (Den dětí,
Mikulášská nadílka, SoutěŽ o největší rybu), cvičení pro těhotné, přípravy na porod,
zpívání a hry dětí' kurzy angličtiny pro maminky, angličtina pro děti.
Počet návštěv rodičů s dětmi: 13'l 9 rodičů a 'l 504 dětí



RekvaIifikační kurzy
Projekt,,ÚspĚšttĚ oo PRÁcE !"

ffif ;"',{'ř: m ffi m#í{fr::- m!;ťň*'
Projekt je sPoLUFlNANcoVÁN EVRoPsKÝM soclÁLNÍlM FoNDENl A STÁTNÍN^ RoZPoČTEN1 ČR'

Pro ženu, která tráví určitou dobu svého produktivního Života soustavnou péčí o své

děti, můŽe být dočasná ztráta kontaktu s pracovním oborem velmi nevyhovující' Pro-

io i'." nu ,ákludě dotazníkového šetření mezi Ženami slánského regionu Vytipovali

n"jui." požadované obory, v nichž potřebné znalosti Ženám chybí a ve spolupráci s

Úráo". práce v Kladně, za finanční podpory operačního pro9ramU Lidské zdroje a

zaměstnanost,jsmepřipraviliprotutoskupinudvatipyrekvalifikačníchkurzů.

Základy práce s počítačem
Základy účetnictví s využitím PC

Projektzačalnakonciroku2009přípravoužádostioakreditaciproposkytování
rekíalifikačních kurzů, nákupem vybavení a tvorbou metodik. Vlastní kurzy budou

probíhatvroce2010a2011.Běhemvzděláváníposkytujemeúčastnicímbezplatné
hlídánídětí.

Realizačnítým:
Projektová manaŽerka :

lng. Monika Martinková
Koordinátorka: Jitka Vránová

Tým externích lektorů

*slt
ffi'
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Vzdělávání pečujících osob o osobu b!ízkou
Projekt,,UClME SE ZVLADAT SMA"

Kf :jj{ř: m ř hffis*Í;;:- ;xšů:,yJ:ť*-*

PlojP"tjesPotUl-lNAN(oVAl\FVRoPs(VNr'so(Al \iMl-o\Dl lVAs A'\iMRo,/Poc LMČB.

Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování, usnadnění pracovního
uplatněnía seberealizaci osob peČujících o osobu blízkou a dále na zvyšování kvality
sluŽeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců organizace.
Vzdělávání pečujících osob je realizováno formou a) E-learningového kurzu

b) víkendových kurzů

E-Iearningoý kurz

( E-learning je vzdělávací proces/ využívající informační a komunikaČnítechnologie
k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi uŽivateli a lektory a

k řízenístudia).
Kurz má především tu výhodu, že potřebné informace můŽe pečujícíosoba získávat
V tempu, v domácím prostředía v časech, které jí nejlépe vyhovují. Tím se nezvyšuje
její jiŽ tak enormnízátěž daná péčí o postiŽeného člověka. Jednotlivé moduly kurzu
jsou koncipovány především na problematiku 5MA, ale v řadě témat jsou přínosem i

v problematice podobných typů tělesného postižení.

Víkendové kurzy

Základem víkendových kurzů jsou bloky interaktivních přednášek a seminářů'
od borné bloky vzdělává ní vycházejí z kon krétn ích potřeb cílové sku pi ny' Přednášej í-

cími lektory jsou odborníci a specialisté z renomovaných pracovišť Fakultní
Thomayerovy nemocnice Praha, Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Klinika dětské
neurologie FN Brno.

Partnerem projektu je Somatopedická společnost'



a:,

V rámci programu využívají klienti i individuálních konzultací s přednášejícími' maji

moŽnost vyÍoušet si kompenzační pomůcky, praktické workshopy, tvořivé činnosti,

mohou sdilet, v rámci neformálních večerů, čas s ostatními pečujícími osobami, zú_

častňovat se zábavných programů pro děti (zdravotní klauni, divadIo, výlety apod')

VíkendyprobíhajívŽdyvbezbariérovémprostředí(ZámeČekHodonínuKunštátu,
Srby u Kladna a Rodinné centrum Smečno ). i:l



Realizačnítým:
Ředitelka projektu - Ludmila Janžurová
Projektový manažer - Mgr. Pavel Dušánek
Projektová asistentka - Markéta Hackerová
Tým externích odborníků'

V roce 2009 se projektu zÚčastnilo celkem 27 pečujících osob.
V roce 2010 plánujeme uskutečnit tři víkendové semináře pro 45 pečujících osob.
Projekt bude probíhat v rozmezí 3 let, v letech 2009 - 2011'

Rodinná poradna Beroun

Rodinná poradna Beroun byla v roce 2008 otevřena jako reakce na poptáVku Ve

městech Beroun a Hořovice' Jde o pobočku slánské poradny, která poskytuje psycho-

logické poradenství celým rodinám, párům ijednotlivcům z Berouna a okolí, kteří se
dostali do tíŽivé žlvotnísituace v oblasti Vztahů partnerských, manŽelských, mezige-
neračních a v otázkách výchovy a péče o děti. sIužbyjsou veřejnosti poskytovány 4

hodiny denně.
Rodinná poradna začalaÚzce spolupracovat s oSPoD MěÚ Beroun
a s oSPoD Hořovice.

Vedoucí poradny: Mgr. David Prokop

V roce 2009 se uskutečnilo 1 437 intervencí pro 1 0B klientů.
Z toho bylo 53 žen, 38 mužů a 17 dětído 18let



Terén n í

Středisko rané péče Slaný

Poskytování rané péče spadá do sociálních sIuŽeb registrovaných dlezák.1o&/2006'

Cílem sluŽby je poskytovat celostní péči rodinám s dítětem do 7 let věku se zdravot-

ním postižením. Hlavnícílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s onemocněním spinální

muskulárníatrofie (SMA). SluŽba je poskytována na celorepublikové úrovni.

Raná péče je sociální sIužba terénní' poskytujeme ji v domácím prostředí klientů, naši

konzultanti za uŽivateli služby vyjíždějí.

Realizačnítým:
Realizátor a vedoucí služby: Mgr'Dagmar Světlíková

Konzultanti: Mgr. Nad'a Máchová, Mgr. Pavel Dušánek

Počet uŽivatelů sIuŽby: 96
Počet stálých klientů :40, přechodných 56.

20
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lnvestičn í projekt
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REGloNÁLNí RozVoJ

Rodinné centrum Smečno _ rekonstrukce a přístavba

Vříjnu2008bylanaprojektschválenainvestičnídotacezevropskýchzdrojů zRegio-
nálního operačního programu NUTS ll StředníČechy oblasti podpory 3.3 Rozvoj ven-
kova ve výši20.269 633 Kč, která čini|a 92,5o/ocelkových způsobilých nákladů' Zbylých
7,5 Vo (tj. 1 662 162 Kč) musíorganizace uhradit z vlastních prostředků'
Rekonstrukce byla zahájena v prosinci 2008 a probíhala po ce|ý rok 2009.

Důvody rekonstrukce

Důvodem adaptace objektu byla v prvé řadě potřeba rozšířit ubytovací kapacity
původního Domu rodin a s tím spojené zázemí gastronomického provozu, dále pak
chybějící prostory pro odborné sociální poradenství, fyzioterapii a výtvarnou dílnu
pro tvořeníklientů.

Také z hlediska provozních nákladů se využívání původního objektu ukázalojako
poměrně finančně náročné. objekt postrádal zatepIení, měl otevřenou půdu, špatný
stav oken, neregulované topení, to Vše přispíValo k významným energetickýmztrá-
tám.



.Jedním z nejvýznamnějších negativ objektu byla však nemožnost jeho plnohodnot-

ného vyuŽíváníosobami s postiŽením, neboť objekt nebyl bezbariérový'

Naše organizace využívala pro svoji činnost objekt na základě Smlouvy o výpůjčce ob-

jektu, která byla uzavřena s Arcidiecézní charitou Praha do roku 201 9 a z povahy této

smlouvy nebylo pro organizaci výhodné provádět na objektu úpravy a rekonstrukce

vedoucí ke zvýšení kvality, rozsahu a kapacity služeb.

'ři.
.:S.t

{4rr 'r

Ř*i*

Co se rekonstrukcí změní?

Realizací projektu Rodinné centrum Smečno se výrazně zvýší kvalita, ale i rozsah nabí-

zených sluŽeb. V prvé řadě budou moci Rodinného centra Smečno využívat osoby se

zdravotním postiŽením (tělesným i mentálním), neboť se objekt stane plně bezbarié-

rovým (vybudoVání Venkovního výtahu).
Potřebám osob s postiŽením budou přizpůsobena sociálnÍ zaÍízení (sociálnízařízení

a toalety budou k dispozici na kaŽdém pokoji, 1 sociální zaiízení a toaleta na pokoji a

jedna toaleta ve společných prostorách bude splňovat parametry pro vyuŽívání oso-
'bami 

na vozíčku). V neposlední řadě bude moci tato cílová skupina vyuŽívat fyziotera-

pie a relaxaČních a rehabilitačních pomůcek v zahradě.

Kapacita Rodinného centra 5e díky vyuŽití podkroví zvýšío 3 pokoje pro klienty (o

1 2 lůŽek + postýlky), které výrazně přispějí ke sníŽení rezervační doby na pobyt' tj. k

časové dostupnosti sluŽby.

V Rodinném centru bude nově upravena místnost pro sociální poradenství

a relaxační místnost pro fyzioterapii'
odkoupeníobjektu nynějšího Domu rodin od Arcidiecéznícharity Praha umožní naší

organizaci kalkulovat s dlouhodobým provozem Rodinného centra SmeČno.

RovněŽ odkoupením pozemku zahrady kolem objektu, patřící Městu SmeČno,

stabilizujeme majetkové vztahy organizace do budoUcna.
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|ak probíhala rekonstrukce v roce 2009
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Zaměstnanci organizace v roce 2009

Ludmila JanŽurová - Ředitelka
lng. Monika Martinková _ Zástupce ředitelky a projektová manaŽerka evropského
projektu,, Úspěšně do práce"
PhDr. Daniela Krausová _ Rodinný poradce a lektorka v Domě rodin
Mgr. David Prokop - Vedoucí Rodinných poraden 5laný Beroun
Mgr. Pavel Dušánek - Projektový manažer evropského projektu,,Učíme se zvládat
SMA'a konzultant rané péče
Mgr' Dagmar Světlíková - Vedoucí Střediska rané péče, konzultantka
Eva Válková _ odborná asistentka' pečovatelka v Domě rodin
Mgr. Helena Kočová - Koordinátorka Projektu podpory rodin SMA
Mgr. Nad'a Máchová - Konzultantka rané péče
Mgr' Kateřina Mašatová - Rodinný poradce Beroun ( na MD)
Mgr. Lada Náprstková - Rodinný poradce
Jana Némethová _ Vedoucí Mateřského centra RybiČka
Alice Rezková Šafaříková _ Pečovatelka v Mateřském centru Rybička
Hrabáková Václava - Pečovatelka
Petra Vondráčková - Pečovatelka
lng. Petr Janžura - Fundreiser, technická správa
Bc. Tomáš Matocha _ Ekonom
Miroslava Konečná _ Úklid
AlŽběta MaŠková - Kuchařka

odborné garance a supervize

Tým pracuje pod odbornou garancí a supervizí PhDr. Jaroslava Šturmy a PaedDr.
Michaela Chytrého

V roce 2009 s námi spolupracovali

Klinika dětské neurologie FN Brno
Klinika dětské neurologie FN ostrava
Klinika dětské neurologie FTN Praha
Klinika dětské neurologie FN Motol
centrum pro nervosvalová onemocněníVFN Praha
Univerzita Palackého olomouc
Jihočeská univerzita České Budějovice
Pedagogická fakulta UK Praha
Somatoped ická společnost
Dobrovolnické centrum Kladno
Národní rada zdravotně postižených ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Arpida České Budějovice
Dr. Klaun
Zdravotní klaun
Městský úřad Slaný
Family of SMA USA





Treat NMD EuroPe
5íť Mateřských center o.s.

DDM ostrov Slaný
MC Lány - Domeček
Knihovna Václava Štecha Slaný

odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MU v Berouně

odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MÚ ve Slaném

odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MÚ v Hořovicích

okresní soud v Berouně

PPP Pedagogicko-psycholo9ická poradna Králův Dvůr

středisko náhradní rodinné péče Praha

Mateřské centrum Slunečnice Beroun

Klub KlubíČko Beroun

Střep Beroun
Probační a mediační sluŽba Beroun

Farnícharita Beroun
Azylový dům Berounka
Český červený kříŽ

Psychiatrické ambulance v Berouně

Dětské domovy Kladno a Stránčičce

Regionální sdruŽení MAS Přemyslovské střední Cechy

Úřad práce Kladno
Krajský Úřad Středočeského kraje

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Mateřská centra V ČR

Naše poděkování patři

Příznivci a dobrovolníci:

ManŽelé Pešatovi, Loužnice
ManŽelé Vackovi
lng' Petr Janoušek
lng. Monika Martiníková
PhDr. Jaroslav Sturma

PaedDr' Michael Chytrý
lng.Václav Špaček
Mgr. MarieVacková
lng. Jana Vohralíková
Mgr. P.Tomáš Roule
lng. Karel Novotný
lng. Štěpán Kafka

ZvláštnípoděkovánípatříkardináluMiloslavuVlkoviabiskupuKarluHerbstovi.
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Dotace státu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí _ odbor Rodinné politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí _ odbor Sociální sluŽby

Dotace kraje a města:

Humanitární fond Středočeského kraje
Město Smečno
Město Beroun

Evropské dotace:

ESF - OPLZZ
RoP Střední Čechy

Firemní dárci:

ČEPs a.s.

ČEz a.s.

Electric Powersteering Components Europe
Dr. Optik s.r.o.

Ortoservis s.r.o.

studio lnteriér

Grantová řízení nadací:

F- nadace
Nadace pro radost
Nadace dětský mozek
Nadace Naše dítě
Nadace ChartyTT

Soukromí dárci:

Černá Veronika
Drašar Jiří
Gudera Karel
lng.KvapilTomáš
lng. Niklová.Jana
lng.Pokorný Zdeněk
lng.Sinčák Josef
lng'Šerých Jakub
lng.Šťastný Zdeněk
Uherková Miroslava
P.Vik Ladislav
lng.Berger Petr
Ženíšek Karel

I

Klimeš Radovan
Dvořák Jan
Šály Martin
Setníčková Nováková Zdeňka
Prokop Martin
Bílková Andrea
Pejchal Josef
Hobza Martin
Mátl Tomáš
lng.Kočí Radomil
MUDr.Šidlová Zdeňka
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ápráva auditora

'E o*noya'q{'.Hť"".:ltŘ o*t]'i'***n"", 
Ww'o\ot.ha.éÚ

sdŤuŽ€ni aud|F{ á danrvycn pU'

i"*_]oa- iarer xo"ornl' csc. l.g' K$Íéi Ncvstný 
iet : ??l ?*2 1 Ů:']$g

;*ňa ď ]hamovó 7 ló6 0o fáx ] ?21 ?Ů2 1q3

E-mai] áu4it'9!(pťsha@ie1eÓm'e

epRÁvA AiJDlToRA ě'--',l1 /2010

o auditořském ovéÍenl

pÍojektu,,Relaxaěně'ter-*-l'3Í3,5ll9raÍťty 
pře matky nB matařskó

za obdobi od 1'í'2009 do 31' 12' 2009

evidenčni číslo projektu : 1 092't7004

Adresa

Obsah:

právnická o*oba

Xolpingova rodina smečno

lČ 70 929$ 88

iJ Žéfiku 5, 273 05 smečrc

v}meie{| aUotrL a ďoověc'o!1 éUó|tďa

Pi€dmét a íozsah auo(u
VÝíoí aUl|'cc
Zptáva a.o'toe vecen' jce'n''eGnolxY

Přijencé: Ludmiie 'Janfurevá 
Padpis]

Audfior$há lpťáva je uÍč€na pB] Mni5teí3so,|iu#ái"""Jlilf*xili,r, 
n,","n'

zakladalele

lnq. Karcl Novotiý áudi1oť*' 1s24
zpéyu vypťacoval] ]

íaic Žpráva absahuje dV* glráfiy DgiuaÝYpisccÝániŽp'ávy: 1l 82c10
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cřGAt{lřAČliii xt!{eřlÁŘ PRÁHA
$dryřeí a**ltc'* * ddío'ýoh ýc'adc* W.ok*pl3hd.ci W.ok-peha'e*
Ůo{ lňg. i{ó.el NoÝrlňý' csc. :ng. Ka&l Nov9tný
&olra $' ThásáŤá ř' l8s 0Ů l€l' : 22l 702 107']o9
Ě'saii ssdilo{oftr]a@tllecos.cz i* ] 22j ?Q2 1**

ťyr!{€iĚ jYil3!p'ÉÁ!{ČQxfu&a5ř Á{lo'Io€t

Bytj i*me piijeeieB podpory uíl*ni k p.ovadení fuditu !ýéé gY9déného Pos*ytnlii p{dpory
kověfuní spÍáv*gs* úéět$ictYl prcjektu ýsuladu stexÉtr Posl}'tnuti podpory' $ivrzujeme, že se
zabýváme řálsnýs audíl€m 3 jsňe évidovánl U Komory áuditoíŮ ČR pod Óislem 1B24.

ovéňti jire psuxltl linanČnich přo6třřdk* y ffiladu s fioz']odnr$im Č.? o posk$nuti
neinÝsstičn' drltre z k{pito'y 313 {llPsv státlihr &zpoČlu na rok 2$$g t3 ppjekť 1 0021/004' za
úč€thiČÍ'Ýi je zodpoýásBé 9edeni $polečrcs|i' Naé{p Úk'lm Je vydal na eákladě prov€ťelého auditr
ýjrak ke 7pŮ$ob' účt*v*nJ á pružjií posk'.tnu|é driá* ad Í'JFsv v sruBdu s podftinkěfti pguŽiti
tohob prispě!*u.

Áudř jEm€ pťovedli Y slladu se uákonem o auditoreh a MeziňáÍodnlm j suditoskými
$andaídy é suvEejícim, *plikáčnimi do|ožkáml 4 platnymi sněínj*úi Komory audittrů Č6ké
Íap|b]iky- Tyto $tandardy vyžadljí. aby *udjtoI íáplánoval € pBvedl 3udit iak' €Ďy liskal přisěřenoil
jisiotu, Že účesi ŽávěÍká nsbshlje výŽnaffiné nespňvnosti Audit ahínuje ťýběí}YýB zpú$iEa
přovedeřé oYéígli úplnosij é průkenosij čá$tgi( a inímácí lvedenýcl] v účetn] révě.€. Al}jil iéŽ
eirnilje po$ffii pou'iÝch Úóet*lch m9tad a vi'uf;3Bných odhadŮ píovedPnýoh véd€nis a dá!š
7hodnomili vypGYídsi schopnosti účetll závě.*y. Jsme přesvédč6Ía, Žč provedený audiť po9kytu.ie
paimáňsný pÓdklad pf' Ýyjádření !:iloku a!{jtaÍá.

vÝ*ox auotronl

Podle našeho niiŽoru Účetf,ictvi {pflJmy á !rydaje} je yĚdeno pfusÍě' s9o|eílivé 6 ie pa3i{'en'
piis1uénýfil podpúmýmj dokumenlv a Že celkové uznatěltré náklady ve vý*i 1 83l 5s2._ Kč { atŮho
dolgce 1 204 433'_ Kč) qnikly a byiy vy€rpány spíávné v souiádu s Rďhod4utlm d'? o posky|nutf
něiňvesliční doláe Ž kapito'y 3J3 MPsv státniho ÍoŽprčiu ía .ok ?0s9 na ploi€kt 1 00211004 3 v
$cllsdu s zákony a úěetnimi $taědaÍdy platnýni Ý Čťské repub]i#. Čgfpáňl iinančnich p'nstledků
probihalo v sosladu $ přísl!šilýftj a*koňy (2'18€06Ú sb. ' Ezpočlová píaviďs, Metod;kou MPsv pl$
po$kytová.í dÚl€ci zě stá!ni}$ razpallu nestátnim neirskorim subiď?tft ./oblá$ti podpsIy rsd!ffy
pfo.ok 2oog a 'zásad*mi vlády pÍo poskyto!áni dotáci Ž€ slátniho rozpočfu néstá'nim naziskrvým
o.3aniiacim ústř€dním| oťgáňy $tátnl spíávy" č.1333 z€ dne 3.J1.2Q08} a Úč€tnlňi př€dpjs} plálíýffii
v Čéské l€publice ve Znění pozdějŠiolr pt*dpisť].

Výíok 8ldiiofa je b9Í !Ýhňd'

(ssl
č

V Pťgče 11.6 200$ lÍgani&čfl l'kdncelář P€ha
'18600 pĚhá8'Tháfiova7
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0bčanské sdružení

Kolpingova rodina Smečno

U Zámku 5

273 05 Smečno

lČ0 70929ó8B, reg.VSC/ l- l5854/92

bankovní spo1ení: 35-9l70870237i0l00 l(B Slaný

tel., íax: Jl2 52ó 7ó8

e-mail: dumrodin @ volny.cz

uuu.dumrodin.cz


