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Na tábor ve Smečně se Vojta každoročně těší, ale snad ještě více 
se na něj těším já! 
Kdo nezažil čtyřiadvacetihodinovou zodpovědnost za nějakou 
jinou osobu, ten to nepochopí. Našim dětem poskytuje týdenní 
pobyt dojem „normálnosti" a samostatnosti a nám rodičům 
pocit blažené volnosti bez výčitek. A to je k nezaplacení! Také je 
třeba vyzvednout psychologickou práci s dětmi, programovou 
pestrost, vedení dětí k samostatnosti, sociální aspekty 
fungování ve skupině a vedení k odpovědnosti vůči okolí.

Děkuji

Jitka Turnerová

šikovný kluk 
Vojta Turner
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Proč potom tolik lidí prožívá vnitřní prázdnotu, beznaděj, ztrátu smyslu života, 
zklamání, deprese? A honba za vnucovanými hodnotami je neuspokojuje?

Navzdory těmto skutečnostem zde naštěstí ještě existují jiné silné hodnoty, které 
tento všudypřítomný tlak vyvažují. Je to vcítění se, pochopení, tolerance 
odlišností, přijetí, nasazení se pro druhého, osobní oběť v něčí prospěch, 
štědrost, pomoc, nezištnost, láska.

Někteří lidé mají potřebu v souladu s těmito hodnotami nejen osobně žít, ale také 
je předávat dál a nasazovat se pro druhé. Mnozí pak tuto svou potřebu rozvíjejí 
např. v práci či podporou neziskových organizací, u kterých cítí, že plují proti 
proudu. Neboť neziskové organizace vznikají tam, kde stát něco „zanedbává“ 
nebo „nestíhá“. Vznikají jako reálné odpovědi na volání jisté části společnosti, 
která potřebuje urychleně něco řešit. „Neziskovky“ jsou pro běžného člověka 
snadno čitelné a sám fakt, že realizací svých projektů a služeb poukazují na často 
nepopulární témata, má nezastupitelný podíl na tom, že pravé hodnoty ve spo-
lečnosti nejsou ještě zcela opomíjeny.

A tak děkuji všem, kdo jste v uplynulém roce spoluvytvářeli pravdivý obraz služeb            
i naší neziskové organizace – ať již konkrétní činností nebo jakoukoli podporou.

Vážíme si všech, kdo s posláním našich služeb souzní, a to až do té míry, že se roz-
hodnou stát se dárci.
Ve Výroční zprávě za rok 2014 vám předkládám stručný souhrn naší práce, která 
obnáší velmi mnoho lidského úsilí a nezištnosti všech, kdo se rozhodli věnovat své 
schopnosti, osobitost, nasazení a srdce těm, jimž život něco odepřel.

Každý rok s obdivem a úctou sleduji, kolik dalších lidí nám chce nějak pomáhat.
Mnozí cítí, že svým darem jsou vlastně sami obdarováváni a díky tomu, že otevřeli 
své srdce i dlaň pro potřebné, pochopili hlubší smysl vlastního života.

Děkuji zároveň všem státním institucím, nadacím, sponzorům a dobrovolníkům, 
bez nichž by naše práce nebyla myslitelná.

S úctou  Ludmila Janžurová,
ředitelka

úvodní slovo
Vážení přátelé,
kvalita lidského života na Zemi se velkou měrou odvíjí od toho, co děláme. Každý z nás, 
tady a teď. Veřejné mínění je cíleně ovlivňováno těmi, kdo mají moc a peníze. A tak nás 
média přesvědčují, že zakoupením nějakého výrobku nebo budeme-li úspěšní 
v zaměstnání, štíhlí, zdraví, sebevědomí a nezávislí, dosáhneme pravého štěstí. 
Ale je tomu skutečně tak?
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Součástí tohoto poslání je: 

a) poskytování sociálních služeb,
b) podpora rodiny, včetně rodiny s handicapovaným členem,
c) vzdělávací programy a osvětová činnost.

Vytčené cíle organizace jsou v souladu s koncepčními dokumenty Národní zpráva o rodině (2004) a Národní koncepce 
rodinné politiky (2005).

Svoji činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

Je nositelem pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu 
sociálně-právní ochrany  dětí.

Má registrovány tři sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.:
- odborné sociální poradenství,
- raná péče,
- odlehčovací služby.

Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci pro Základy práce s počítačem.

Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci pro Účetnictví.

Je oprávněna vydávat Osvědčení o rekvalifikaci pro práci Pracovník v sociálních službách.

Je oprávněna vydávat osvědčení pro práci Pečovatel, pečovatelka, Hospodyně.

poslání
Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, které bylo založeno 
30. 3. 2001 ustavujícím členským shromážděním Kolpingovy rodiny Smečno. 
Sdružení si bere za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny 
a svým působením obhajovat na veřejnosti nezastupitelnou roli rodiny. 

orgány spolku
Představenstvo
Předseda Tomáš Kindermann
Statutární zástupce a sekretář Ludmila Janžurová
Ing. Jana Vohralíková
Mgr. Josef Vacek
p. Mgr. Pavel Pola - duchovní vedení
 

Revizní komise
Ing. Rastislav Betuš
Ing. Monika Martiníková
Alena Kindermannová
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Občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno navázalo na činnost o. s. Dům 
rodin, jehož důležitými milníky byly: 

1993 – 1995  1. rekonstrukce objektu  Domu rodin ve Smečně
1995 – 2001  Vznik a realizace víkendových a týdenních vzdělávacích programů pro partnery a mladé rodiče v Domě
  rodin ve Smečně

Od roku 2001 veškerou činnost převzalo nové občanské sdružení Kolpingova 
rodina Smečno a začalo dynamicky rozvíjet a rozšiřovat pole své působnosti:
2001   Rozšíření vzdělávacích programů pro partnery a mladé rodiny o další cílovou skupinu – rodiny 
  s postiženými dětmi a s dětmi v pěstounské péči
2001 – 2010  Realizace přípravných kurzů pro budoucí osvojitele a pěstouny pro celý Středočeský kraj podle zákona
  359 ( o sociálně-právní ochraně dětí). 2002 Vznikla Rodinná poradna ve Slaném
2006    Vznikla druhá pobočka  Rodinné poradny v Berouně 
2007    Otevření Střediska rané péče pro děti s postižením onemocněním svalové míšní atrofie (SMA) 
  s působností po celé ČR
2007    Zahájení rekvalifikačních kurzů Základy práce s počítačem pro ženy vracející se po rodičovské dovolené
  do zaměstnání

2009  Otevření Rodinného centra ve Slaném
2009 – 2010  Kurzy vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou

2008 - 2010  Rozsáhlá generální rekonstrukce pobytového střediska Domu rodin 
na bezbariérové Rodinné centrum Smečno
2009 – 2012  Rekvalifikační kurzy: Základy práce s počítačem, Kurz účetnictví pro osoby znevýhodněné na trhu práce
2012   Zahájení projektu Centrum podpory 
  ohrožených dětí ve Slaném
2012   Vzdělávání a podpora rodin s dětmi 
  v pěstounské péči
2012 – 2015  Rekvalifikační kurzy s finanční podporou 
  ESF OPLZZ „Úspěšně do práce 
  po padesátce“
2013   Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané 
  pečující o osobu blízkou s názvem 
  „Šance pracovat“

krátký pohled do historie

 rok 2010

 rok 1993

5



interiér a exteriér 
Domu rodin

život v Domě rodin



Jde o dlouhodobý stabilizovaný projekt (od r. 1995). Frekventanty jsou rodiny s předškolními dětmi, rodiče s dětmi                      
v náhradní rodinné péči a rodiče s dětmi s tělesným a mentálním postižením. 

Převažuje skupinový způsob práce, vzájemné sdílení animací odborníkem, stanovení problematických témat, nácvik 
možných řešení nebo nácvik některých komunikačních dovedností ve skupině.

Přínosem pro účastníky pobytů je obnovení sil v péči o dítě, získání požadovaných odborných informací či kontaktů, 
zprostředkování navazujících služeb, změna v jednání či v reakcích dítěte.

Uživatelé našich služeb velmi pozitivně hodnotí vedle kvalitního odborného programu také zázemí, které nabízí nově 
zrekonstruované Rodinné centrum Smečno. Ať už jde o bezbariérové zařízení a vybavení (výtah, zařízení pokojů, 
fyzioterapeutická místnost), společné komunikační prostory (přednášková místnost, dětská hernička, výtvarná dílna, 
zahrada pro pobyt venku) či servis kuchyně s možností celodenního stravování a finanční dostupnost.

Pobytových týdenních programů se zúčastnilo 233 maminek a 354 dětí, víkendových a prázdninových pobytů 483 rodičů 
a 500 dětí.

přehled činnosti v roce 2014
Kolpingova rodina Smečno  poskytovala v roce 2014 již zavedené sociální 
služby pobytové, terénní a docházkové. Služby a sociální projekty realizovala 
ve svých rodinných centrech ve Smečně a ve Slaném.

projekty realizované 
v Rodinném centru Smečno

preventivně terapeutické pobyty 
pro matky s dětmi 
Hlavním cílem projektu je předcházení rozpadu rodin prostřednictvím vhodných 
psychorelaxačních, vzdělávacích a osvětových programů, posílení kompetencí                 
a výchovy k odpovědnému a harmonickému partnerství, manželství a rodičovství.

Skupinám  rodičů s dětmi a maminkám na mateřské je během týdenního nebo 
víkendového pobytu předáván zážitkovou formou vhled do problematiky těch 
oblastí, které představují  pro dnešní rodiny zátěž a potenciální riziko konfliktu.  
Často komunikovanými oblastmi jsou např. skloubení role matky nebo otce                  
se zaměstnáním, odlišné přístupy k výchově dětí, soužití více generací, ochrana 
dětí před gamblerstvím, drogami, počítačovou závislostí apod... 
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odlehčovací služby
Hlavním cílem této sociální služby, 
registrované podle zákona 108/2006, 
je zprostředkovat rodičům, kteří 
se dlouhodobě starají o nemocné dítě, 
nutný odpočinek k načerpání sil.

Služba byla poskytována buď formou pobytu, kdy rodiče měli 
možnost  krátkodobě umístit postižené dítě do našeho zařízení 
ve Smečně, nebo formou terénní, poskytovanou přímo 
v domácnostech rodin. 

Nedílnou součástí pobytové formy se stal již tradiční týdenní 
letní tábor dětí s onemocněním svalovou míšní atrofií 
(dále jen SMA). Zatímco děti mohly zažít „táborové 
dobrodružství“ podobně jako jejich zdraví sourozenci, rodiče 
čerpali zasloužené volno na regeneraci sil, pro mnohé z nich 
jediné za rok.
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V roce 2014 pěstouni nejčastěji 
požadovali tato témata:   

Potřeby dítěte v pěstounské rodině v závislosti 
na vývojových etapách 

Identita osobnosti – sociální učení, posilování 
sociálních kompetencí 

Školní úspěšnost a neúspěšnost a podpora 
dítěte v rodině 

Speciální vzdělávací potřeby pro děti s SPU, 
ADD, ADHD

Vzdělávání pěstounů bylo realizováno ve spolupráci 
s OSPOD Litoměřice, Beroun, Slaný, Brandýs 
- Stará Boleslav, Sedlčany, Lovosice a o. s. Routa. 

V roce 2014 jsme proškolili 124 pěstounů.

vzdělávání a podpora 
pěstounských rodin
Hlavním cílem projektu je proškolení pěstounů v rámci zákonem uloženého  
dalšího vzdělávání. Podpora pěstounům spočívá v poskytování informací 
a poradenství při výchově svěřených dětí a eliminovní kolizních situací, 
do kterých se  mohou dostat. Ze školení si frekventanti odnášeli nové znalosti, 
posilu pro každodenní život, informace a kontakty týkající se spolupráce 
s odbornými institucemi a nabídku odborné literatury.    
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Onemocnění SMA se řadí mezi vzácné 
choroby a dosud na ně neexistuje lék.

Naše nezisková organizace je jedinou 
organizací v ČR, která těmto nemocným 
poskytuje rozsáhlou pomoc od okamžiku 
diagnostikování nemoci až po paliativní péči, 
a proto této problematice věnujeme 
mimořádný prostor i v této výroční zprávě.

SMA je vrozené onemocnění, při němž dochází k postupnému ubývání 
svalstva, a tedy schopnosti se pohybovat. Postiženy bývají více dolní 
končetiny, nemocní také mívají potíže s polykáním, později i s dýchá-
ním. Vývoj nemoci je individuální, protože ho ovlivňuje řada faktorů. 
Jednou z vážných a častých komplikací je dechová nedostatečnost, 
která se může stát i příčinou smrti.

Rozlišují se 4 hlavní skupiny této nemoci:
1. SMA I. typu
2. SMA II. typu
3. SMA III. typu
4. SMA IV. typu

podpora rodin s dětmi
s onemocněním SMA
Hlavním cílem projektu byla komplexní pomoc 
rodinám pečujícím o děti s nevyléčitelnou 
progresivní nemocí SMA (spinal muskular 
atrophy).  

15



SMA I. typu
SMA I. typu je akutní infantilní forma a projevuje se obvykle během prvních 4–6 měsíců věku 
opožďováním. 

Hned po narození bývá patrná výrazná svalová hypotonie a chudost pohybu. Děti trpící SMA I obvykle nepřežijí druhý rok 
života. 

SMA II. typu
Příznaky SMA II. typu se začínají obvykle objevovat mezi 6. až 24. měsícem věku. Tyto děti se zpravidla 
naučí sedět, někdy dokáží i samy stát nebo udělat pár prvních krůčků. Samostatné chůze nejsou                     
ale nikdy schopny, brzy totiž dochází k poklesu dosažené úrovně motorického vývoje včetně 
schopnosti stát.

Intelekt těchto dětí však není postižen. Díky dlouho přetrvávající hybnosti rukou mohou ovládat elektrický vozík, a tak                 
se aspoň částečně samostatně pohybovat, což je pro ně velmi významné z psychického hlediska. Jsou však velice 
náchylné k respiračním infekcím a příčinou jejich úmrtí bývá nezvládnutá dechová nedostatečnost.

Pokud mají lidé se SMA II. typu zajištěnu kvalitní péči, dožívají se průměrně 30–50 let. U SMA I a II se většinou vyvine těžká 
skolióza, což spolu se slabostí dýchacího svalstva může vést k závažným plicním komplikacím i smrti.

SMA III. typu
SMA III. typu začíná převážně v předškolním či školním věku. Obvykle se nejprve projeví poruchami 
chůze vyvolanými narůstající slabostí svalstva nohou. Postupně se horší i hybnost rukou, klesá síla. 
Mezi 20 až 40 lety věku pacienti ztrácejí pohyblivost.

SMA IV. typu
U SMA IV. typu se první příznaky obvykle objeví až po 35. roce.  Postup nemoci bývá velmi pomalý.

Léčba
Léčba příčin této nemoci dosud neexistuje; do jisté míry lze ovlivňovat její příznaky. Obtíže některých 
pacientů může významně zlepšit podpůrná plicní ventilace, která částečně zpomalí i postup 
základního onemocnění. Tomu napomáhá také rehabilitace s využitím Vojtovy metody, vodoléčby                
a elektroléčby. Hlavním cílem je co nejdelší udržení hybnosti a pokud možno i zajištění vzpřímeného 
postoje, např. za pomoci stavěcího stolu nebo ortéz. 

Komplexní pomoc rodičům
Od roku 2007 zajišťuje naše organizace komplexní odbornou pomoc rodičům 
dětí, u nichž nemoc propukla. Vrcholová neurologická pracoviště V ČR 
odkazují nově diagnostikované děti na naše odborníky, kteří jsou schopni 
poskytnout jim nutnou psychologickou pomoc a podporu. Ta je pro rodiče 
velmi důležitá především na úplném počátku po objevení nemoci. Forma                  
a frekvence naší další pomoci se odvíjí od potřeb konkrétních rodin. 
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Na konci roku jsme za účelem získání finančních příspěvků na pomůcky pro děti představili problematiku nemoci                     
na gospelových koncertech v Plzni, Praze, Ostravě a Brně.

Osvětovou činností ve prospěch nemocných jsme oslovovali laickou i odbornou veřejnost, mj. vystoupením našich 
odborníků s příspěvkem na Konferenci dětské neurologie (Praha), v pořadu Sama doma na ČT 1 či prostřednictvím 
reportáže o problematice postižených SMA v Křesťanském magazínu.
Díky odborné stáži jedné z našich kolegyň v CRA v Institutu genetické medicíny na Univerzitě v Newcastle (Velká Británie) 
jsme získali nejmodernější poznatky z obdobného pracoviště v zahraničí a následně je začali v naší organizaci uplatňovat                
v praxi. 

Spolupracujeme s vrcholnými pracovišti v ČR z Centra pro nervosvalová onemocnění 1. LF UK v Praze, FN Motol v Praze, 
FN Brno.

Odborným garantem projektu je as. MUDr. Dana Šišková z Oddělení dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice           
v Praze. Odborný tým  tvoří doc. MUDr. Miluše Havlová,  MUDr. Jana Haberlová a doc. MUDr. Petr Vondráček.

V roce 2014 jsme poskytli podporu 90 rodinám rodinám pečujícím o postiženého onemocněním SMA a přibližně 500 
odborníkům pomáhajících profesí. 

Jak se služba realizuje v praxi

Rodiče, jejichž dítě se nevyvíjí srovnatelně se svými vrstevníky, odkazuje dětský lékař na odborné 
neurologické pracoviště ve spádovém místě svého bydliště. Pokud neurologické vyšetření prokáže 
známky této vzácné nemoci, jsou rodiče s dítětem odkazováni na již specializované pracoviště                    
do fakultních nemocnic v ČR ( FN Krč, FN Motol, FN Brno). Zde jsou provedena další odborná 
vyšetření a stanoven stupeň postižení podle typu. Na těchto pracovištích se obvykle rodiče také 
dozvídají, o jak závažné onemocnění jde. Lékař jim sděluje diagnózu, prognózu, předepisuje léky, 
seznamuje s budoucími riziky, navrhuje metody, které pomáhají usnadnit průběh nemoci.

Většinou jde o rodiče, kteří na svět přivedli naprosto zdravé miminko, jež má zdravého staršího 
sourozence, a až do okamžiku sdělení diagnózy byli přesvědčeni, že se jedná o opožděný vývoj                 
s možností léčby.

Poté, co jsou seznámeni se všemi souvisejícími skutečnostmi, se rodiče ocitají ve stavu mo-
mentálního zoufalství a bezradnosti. V tuto chvíli jim specialista předává kontakt na naši organizaci                
a nastíní podpůrné služby, které poskytujeme. Ve většině případů nás v krátké době rodiče oslovují                
s žádostí o pomoc. Následuje telefonická podpora a domluvení první návštěvy našich odborníků přímo 
v domácím prostředí dítěte.

Bez psychologické podpory, seznámení se s možnostmi zkvalitnění života dítěte a celé rodiny, navržení adekvátních 
kompenzačních pomůcek, pomoci s vyřízením žádostí o příspěvek na péči, integrace dítěte do školek a škol, setkávání              
ve skupinách rodičů s dětmi, výměny zkušeností, odlehčovacích pobytů  pro děti, odborného poradenství, ochrany práv 
postižených dětí i konkrétní možnosti pro seberealizaci pečující osoby by se rodina ocitla v izolaci a vlivem zvýšených 
nároků na péči  nejspíš podlehla enormní 24hodinové zátěži. Za důležité považujeme i paliativní péči a osvětu mezi 
odbornou i laickou veřejností. 

V naší organizaci je práce s nemocnými SMA rozdělena na dvě související  služby. První z nich je sociální služba  Rané péče, 
registrovaná podle zákona 108/2006 Sb. Při poskytování  této služby se zaměřujeme na pomoc rodičům s dětmi ve věku 
0–7 let. Navazuje na ni a možnosti péče rozšiřuje služba Podpora rodin s dětmi SMA, zaměřená na nemocné od 7 let                
do dospělosti.

V roce 2014 se kromě návštěv v rodinách, doprovázení, poradenství a osvěty uskutečnila také dvě víkendová setkání rodin 
se vzdělávacím a psycho-rehabilitačním programem a týdenní pobyt pro celé rodiny v našem zařízení Rodinné centrum 
Smečno. 

V rámci informační kampaně jsme šířili informační brožury a prezentovali projekt na několika seminářích či v pracovních 
skupinách. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně se uskutečnila výstava velkoformátových fotografií ze života 
rodin se SMA. 

Informace o SMA jsou dostupné též prostřednictvím e-learningu a na webových stránkách naší organizace. 
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projekty realizované 
v Rodinném centru Slaný
Rodinné  centrum Slaný jsme otevřeli pro klienty ze Slaného a přilehlého okolí; 
nabízí služby, za nimiž by klienti jinak museli dojíždět do Kladna nebo do Prahy.  
Na jediném místě tak mohou pro sebe využít  řadu nabídek s nejrůznější 
tematikou, jako je  vzdělávání pěstounů, přednášky, rekvalifikační kurzy, 
semináře, kurzy angličtiny, hudební kroužky, cvičení s dětmi, ale i herna                
pro nejmenší děti. 

Součástí Rodinného centra je i Rodinná poradna. Ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí (dále 
OSPOD) Slaný zde od roku 2014 realizujeme nový sociální projekt Centrum podpory ohrožených dětí a rodin. Na této 
adrese se též nachází zázemí terénní služby rané péče a kanceláře vedení organizace.

rodinná poradna 
Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na preventivní programy Domu rodin            
ve Smečně. Poskytované služby poradny náležejí do sociálních služeb registro-
vaných podle zákona108/2006 jako odborné sociální poradenství.
Hlavním cílem poradny je poskytovat klientům  ambulantní psychologické a sociální poradenství. A to především lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Nejčastěji jde o narušené vztahy v rodině, manželské a partnerské krize, 
rozvodové a porozvodové stavy, osobní vztahové problémy a situace 
vyžadující zvýšené nároky na zvládnutí standardního fungování rodiny 
při nezaměstnanosti, nemoci, postižení některého z rodinných členů 
apod. Často řešenou problematikou jsou také výchovné obtíže s dětmi. 

V roce 2014 služeb poradny využilo 217 klientů – z toho 170 žen, 
29 mužů a 18 dětí; v rámci 374 konzultací jim bylo poskytnuto 
1083 intervencí.
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centrum podpory 
ohrožených dětí a rodin
Hlavním cílem projektu je pomoc klientům, kteří se ocitají nebo jsou 
bezprostředně ohroženi životními okolnostmi, jež vedou k jejich nepříznivé 
sociální situaci. Klienty jsou rodiny s dětmi, psychicky nevyzrálé matky                  
či rodiče, budoucí matky, osamělí rodiče s dětmi, matky ohrožené domácím 
násilím, děti s nízkým sociálním statusem a děti ohrožené zanedbáním                       
či týráním. 

Projekt se realizuje ve spolupráci s  OSPOD Slaný, jehož pracovnice potřebné klienty doporučují k nám. 
Za nejdůležitější v práci s touto skupinou považujeme nastolení vzájemné důvěry, kdy se klient při řešení svého problému 
necítí v jakémkoli ohrožení (např. odebráním sociálních dávek, dětí apod.) a je ochoten svou situaci aktivně řešit.

Přehled aktivit projektu
-  Během roku se uskutečnila dvě setkání rodičovských skupin a pět  interaktivních besed. 
-  Individuální tréninkové vedení rozvoje pozornosti 
   a grafomotoriky u dětí využilo šest rodin.
-  Nabídky individuálního odborného poradenství 
    využilo 34 klientů.
-  Podpůrné vrstevnické skupiny pro děti 
    využívaly čtyři děti během osmi setkání.
-  Telefonické a internetové poradenství 
    využívali průměrně dva klienti za měsíc.
-  Přípravy mladých rodičů na narození 
   dítěte a následnou péči o něj využilo 
   10 párů.
-  O doučování romských dětí přímo 
    v domácnostech projevilo zájem 
    osm vytipovaných rodin, z nichž 
    čtyři rodiny využívaly pomoc 
    pravidelně.
-  Na doučování do Rodinného 
   centra Slaný docházelo dalších 
   pět dětí z vyloučených lokalit.
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rekvalifikační kurzy 
evropské projekty
V letech 2012–2014 jsme realizovali 2letý evropský projekt s názvem „Úspěšně 
do práce po padesátce!“.

V letech 2013–2015 jsme souběžně uskutečnili náš v pořadí již 7. evropský 
projekt s názvem „Šance pracovat“.

Oba projekty se zaměřily na vzdělávání a zaměstnávání osob, které dovršily 50 let 
věku, ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ztráty zaměstnání či hrozící ztráty 
zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace nebo péče o osobu blízkou. 

Uchazeči měli možnost získat Osvědčení o rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, Pečovatelka a Hospodyně                  
a uplatnit se v těch profesích, kde zákon o sociálních službách č.108/2006 k výkonu povolání toto minimální vzdělání 
vyžaduje (např. domovy pro seniory a pečovatelské služby).

Kurzy se skládaly z obecné, motivační části a části odborné s praxí. Praxi vykonávali frekventanti v nejrůznějších zařízeních 
sociálních služeb ve Slaném a okolí. 

Absolventi  získali základní znalosti ve zvoleném oboru a reálný vhled do problematiky dalšího uplatnění. Mnozí z nich znovu 
nabyli naděje na nové zaměstnání, neboť řada uchazečů byla evidována na úřadu práce i několik let.

Celkem 33 vybraných absolventů kurzů si mohlo dále prohloubit získané poznatky ve zkušebním 6měsíčním zaměstnání  
přímo v naší organizaci. Tuto zkušenost pak mohli využít jako odrazový můstek pro hledání dalšího zaměstnání po skončení 
pracovního poměru u nás.

Se dvěma frekventantkami jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu neurčitou. Ostatní našli uplatnění v Domovech                    
pro seniory a pečovatelských službách ve Slaném, Smečně a Kladně.
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terénní služby
raná péče
Raná péče je podle zákona 108/2006 Sb.,               
o sociálních službách, zařazena mezi služby 
sociální prevence. Jde o službu převážně 
terénní, popř. ambulantní, poskytovanou dítěti 
se zdravotním postižením či jiným 
znevýhodněním ve věku 0–7 let a jeho rodičům.

Hlavním cílem naší služby je podpora vývoje 
dítěte a rodiny z důvodu onemocnění SMA, 
popř. dystrofie. 

Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách. Délka                   
a průběh návštěvy se řídí potřebami dítěte a přáním rodičů. Každá rodina 
má svého domácího poradce, který ji pravidelně navštěvuje a poskytuje 
sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, 
praktické a odborné rady pro komunikaci a hru s dítětem.

V rámci rané péče nabízíme zprostředkování kontaktů na další odborníky 
(dětský neurolog, psycholog, logoped, fyzioterapeut, speciální pedago-
gické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), pomoc při výběru 
vhodného předškolního a školního zařízení, pomoc při integraci. 
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Služby rané péče poskytujeme vzhledem k charakteristice vzácného onemocnění 
v domácím prostředí dětí po celém území ČR. 

Naše služby jsou určeny rodinám s dítětem ve věku 0–7 let
-  s nervosvalovým onemocněním
-  s nerovnoměrným či opožděným vývojem 
-  se zdravotním postižením
-  předčasně narozeným

Hlavním cílem služby je poskytovat rodinám
-  výchovné poradenství
-  sociálně-právní poradenství
-  zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
-  pomoc při výběru vhodné MŠ a ZŠ 
-  pomoc při získání osobní asistence
-  poradenství při výběru a následně o možnostech získání  rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
-  půjčování stimulačních hraček 
-  půjčování odborné literatury
-  návrh možností využívání sociálních a dalších návazných služeb (asistenční a odlehčovací služby, stacionáře, 
    mateřská centra)
-  pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
-  pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny (např. při jednání s  institucemi, doprovázení při jednání, vypracování 
   zprávy o vývoji či  potřebách dítěte)

V roce 2014 jsme pečovali celkem o 58 dětí do sedmi let věku postižených SMA.

zhodnocení spolupráce s občanským zhodnocení spolupráce s občanským 
sdružením Kolpingova rodina Smečno, sdružením Kolpingova rodina Smečno, 
konkrétně v rámci projektu „Podpora rodin konkrétně v rámci projektu „Podpora rodin 
s dětmi s onemocněním spinální s dětmi s onemocněním spinální 
muskulární atrofií”muskulární atrofií”
Ve své dětsko-neurologické praxi se musím často vyrovnávat se sdělením závažných diagnóz rodinám a pacientům, mezi 
ně patří i Spinální muskulární atrofie (SMA). 

Závažnost, průběh a prognóza onemocnění je dle konkrétního typu odlišná, od velmi závažné, po mírnější, kde progrese 
vede postupně k trvalému upoutání na invalidní vozík, k nutnosti podpory dýchání, někdy i výživy. V každém případě 
vyžaduje nasazení jak rodiny, tak multioborovou spolupráci lékařských i nelékařských oborů. 

Zapojila jsem se jako odborný garant do projektu pro podporu rodin s onemocněním SMA. Přestože je u nás řada sdružení 
pacientů a rodin se zdravotním postižením, toto onemocnění až dosud zůstávalo stranou. 

Z pohledu lékaře musím takovéto aktivity uvítat, již několik let přispívají k lepší informovanosti a spolupráci s pacienty, 
pomáhají v řadě konkrétních problémů, na které není vždy v ordinaci čas. 

MUDr. Dana Šišková
Dětská neurologie TN a IPVZ
Vídeňská 800, Praha 4
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odborná pracoviště a lékaři, 
se kterými jsme v roce 2014 
spolupracovali při řešení 
problematiky SMA
Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.
Centrum pro nervosvalová onemocnění, 
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika Dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Taťána Maříková
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. as. Dana Šišková
Oddělení dětské neurologie, IPVZ a FTN, Praha 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.
Klinika dětské neurologie FN Brno 

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky FN Brno 

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
přednosta Ortopedické kliniky FN Brno 

MUDr. Petr Krawczyk
Technická ortopedie Ostrava 

Doc.  PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
speciální pedagog PedF UK, Somatopedická společnost 

PaedDr. Blanka Bartošová
Speciálně pedagogické centrum Štíbrova, Praha 

Doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
UP Olomouc a ředitel Výzkumného centra integrace 
zdravotně postižených v Olomouci

Národní rada zdravotně postižených v ČR

z dopisů od rodičů nemocných dětíz dopisů od rodičů nemocných dětí
Pro mě, jako maminu samoživitelku, pečující o šestiletou dcerku se SMA II, to bylo první týdenní Pro mě, jako maminu samoživitelku, pečující o šestiletou dcerku se SMA II, to bylo první týdenní 
odloučení v našem společném životě. Samozřejmě jsem se strachovala, jak to dcera zvládne, ale ona odloučení v našem společném životě. Samozřejmě jsem se strachovala, jak to dcera zvládne, ale ona 
se moc těšila a pak přijela plná nových zážitků a dojmů. Teď už vím, že tábor prospěl nám oběma. Já se moc těšila a pak přijela plná nových zážitků a dojmů. Teď už vím, že tábor prospěl nám oběma. Já 
jsem byla nadšená, jak tam o dceru krásně pečovali, a ona sama by moc chtěla jet příští rok zase. Je to jsem byla nadšená, jak tam o dceru krásně pečovali, a ona sama by moc chtěla jet příští rok zase. Je to 
opravdu super nápad takový tábor pro tyto dětičky uspořádat. opravdu super nápad takový tábor pro tyto dětičky uspořádat. 

Jana MöllerováJana Möllerová

Některé věci bereme v životě jako samozřejmé. Pokud jsou to věci pozitivní a smysluplné, bereme je jako součást života, 
který se tak stává příjemnější a zábavný.
Jsem rodičem osmileté Aničky s diagnózu SMA II. stupně. Tábory, stejně jako pobyty a setkání, které Kolpingova rodina 
Smečno pro rodiče a děti s touto vzácnou diagnózu pořádá, se touto samozřejmostí pro mně a moji rodinu staly. Asi zhruba 
před rokem jsem měl příležitost se ve svém manažerském profesním životě rozhodnout mezi „víc" nebo „jinak". 
Rozhodování to nebylo nijak složité, protože vzhledem k zdravotnímu stavu dcery a přechodně i manželky, navíc s dvěma 
staršími dětmi v období celkem zajímavé puberty jsem se rychle stal pečující osobou. A právě jedinečná činnost, kterou KR 
Smečno vyvíjí, mi umožňuje rozdělovat míru pozornosti na jednotlivé členy rodiny nejen „rovnoměrně", ale opravdu podle 
potřeb hlavně našich staršich dětí. Je jasné, že není nic jednoduchého, vytáhnout tyhle v drtivé většině opečovávané děti               
z „kleští" svých rodin a stacionářů, vytvořit jim smysluplný program, vymyslet jedinečnost zážitků a navíc jim zajistit 
specifické podmínky pro křehkost jejich bytí. Za to všechno jsem týmu KR Smečno moc vděčný. Umožňuje mi to totiž aspoň 
na krátkou chvíli se znovu „nadechnout".
Myslím, že osobní zrání každého člověka umožňuje lidem volit si cíle, které mají cenu, popřipadě sestavit si žebříček hodnot, 
které nemají jen úzkou platnost. Jsem moc rád, že tato schopnost přešla i na KR Smečno a lidi, kteří ji tvoří.

Radomil Kočí

Na tábor ve Smečně se Vojta každoročně těší, ale snad ještě více se na něj těším já! 
Kdo nezažil čtyřiadvacetihodinovou zodpovědnost za nějakou jinou osobu, ten to nepochopí. Našim dětem poskytuje 
týdenní pobyt dojem „normálnosti" a samostatnosti a nám rodičům pocit blažené volnosti bez výčitek. A to je k nezaplacení! 
Také je třeba vyzvednout psychologickou práci s dětmi, programovou pestrost, vedení dětí k samostatnosti, sociální 
aspekty fungování ve skupině a vedení k odpovědnosti vůči okolí.

Děkuji

Jitka Turnerová
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partnerství s firmou Linet
Naši organizaci, která od roku 2007 úspěšně realizovala tři evropské projekty 
zaměřené na vzdělávání, rekvalifikace a slaďování rodinného a pracovního života 
oslovila firma Linet, spol. s r.o., přední světový výrobce zdravotnických lůžek, se 
žádostí o partnerství při realizaci jejího neinvestičního projektu HRAD. (HRAD = 
pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma)

Firma má sídlo a provoz v Želevčicích u Slaného, je spolehlivým zaměstnavatelem, který poskytuje 550 pracovních míst, 
vykazuje růst a sloužila tak k udržení nestabilní situace i v době krize. Na konci roku 2012 uspěla s žádostí o grant v Ope-
račním programu Lidské zdroje a zaměstnanost  (OP LZZ) pro projekt, jehož hlavním cílem je vytvoření komplexní metodiky 
slaďování rodinného a pracovního života (work-life balance – WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další 
zaměstnavatele mimo společnost Linet.

Naše organizace má v projektu zásadní roli, jelikož je hlavním nositelem a zároveň garantem odborného know-how               
v oblasti rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života. Jako partner je zapojena téměř do všech aktivit 
projektu, zejména při tvorbě metodiky „Strategie podpory WLB a podpory RP“, dále vyhodnocení pilotního testování 
metodiky, včetně metodické podpory projektového manažera při zavádění flexibilních forem organizace práce firmy Linet.

zaměstnanci organizace
Ludmila Janžurová, ředitelka
Václava Hrabáková, ekonomka, zástupkyně ředitelky
Mgr. Pavel Dušánek, vedoucí Rodinné poradny
PhDr. Daniela Krausová, vedoucí Centra ohrožených dětí a rodin 
Mgr. Jolana Kopejsková, vedoucí Rané péče
Ing. Monika Martiníková, vedoucí evropského projektu
Mgr. Martina Ozorovská, vedoucí evropského projektu
Mgr. Dagmar Světlíková, sociální pracovnice
PhDr. Kateřina Pešková, rodinná poradkyně
Jana Némethová, sociální pracovnice
Bc. Klára Soukupová, sociální pracovnice
Mgr. Ilona Dušánková, rodinná poradkyně
Miroslava Konečná, kuchařka, úklid
Jitka Kaiserová, kuchařka

dotace a dary
                                                  

Adamcová Nicol
Adzimová Věra
Albl Miloslav
Ambrožová Marie
Andraščíková Mária
ANECT a.s.
Aneltová Marcela
Antoun Martina
Baxová Hana Ing.
Bernard Josef Ing.
Bláha Zdeněk Ing.
Bláhová Lenka
Brožová Jana
Brtnová Jana
Bursík Petr
Černíková Eva Dis.
Černohousová Kateřina
Čihák Stanislav
Čulík Michal
Daniel Michal
Dlabačová Lucie
Dobešová Pavlína Ing.
Drašnar Jiří
Drsová Lucie
Dvořáková Michaela
Eckhardtová Marie
Feiková Klára
Feltl Dominik
Fiala Martin
Fiala Petr
Fišerová Ilona
Gilichová Petra

Gudera Karel
Halda Jiří
Hallová Pavla
Hojdarová Mira
Holiček Branislav
Holubec Radek
Hovancová Bibiána
Hrabětová Michaela
Hrabinová Klára
Hudecová Kateřina
Ilavskyj Viktor
Ing. Novotný Karel
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
Inmite, s.r.o.
Jakoubková Soňa Ing.
Jandura Martin
Janíková Marcela
Jirotka Jaroslav
Jurková Šárka
Kadlčáková Martina
Kalužová Petra
Karamanová Aneta
Kasparovský Vladimír
Kindermann, s.r.o
Klaschková Alena
Klecková Jitka
Konvičková Andrea
Kopečná Martina Mgr. 
Korberová Alena
Kozák Ondřej
KPMG Česká republika, s.r.o.
Krejbich Vladimír

Krische Alena
Krist Radek Bc.
Krivancová Hana
Krtilová Libuše
Křetínská Zuzana
Kubelík Jindřich
Kuklík Roman
Kulichová Štěpánka
Kuliková Martina
Kutka Petr
Kyzour Josef
Lacina Jindřich
Langmaierová Jana
Lenčová Olga Ing.
Linhartová Lucie
Machalová Monika Mgr.
Malichová Alena
Malíková Alena
Malý Petr
Melčaková Lenka
Miková Jitka
Neumanová Lucie
Nohejlová Vladěna
Nováčková Marie
Odvárková Klára Ing.
Patočka Martin
Paulová Markéta
Pavlíček Vít
Pavlíčková Jana Ing. 
Pazourková Vlasta
Perková Ludmila
Peroutková Veronika

Policar Karel
Pořtová Olga
Priessnitzová Hana
Přibylová Michaela
Reinbergrová Šárka
Růžičková Barbora
Ryslová Martina
Řehořek Radomír
Samson České Budějovice,s.r.o.
Sedláček Ivo
Sedláček Jan
Skácelová Eva
Srötterová Soňa
Stará Vladimíra
Steinerová Petricie
Stoklasová Eva
Stránský Jan
Sunkovská Kateřina
Svobodová Olga
Šabatka Tomáš
Šaňková Petra
Šerých Jakub
Ševců Lenka
Šťastná Petra
Štefka Roman
Štěpánová Dana 
Štourač Jan
Švest Miroslava Dis. 
Tomeš Josef Ing. 
Tomšík Pavel
Tomšová Markéta
Třeštíková Michaela

Ministerstvo práce a sociálních věcí

ESF OP LZZ 4 266 755,95

3 360 443,00

provozní dotace

Jihočeský kraj

Magistrát hlavního města Prahy 21 100,00

50 000,00

Středočeský kraj

Město České Budějovice 50 000,00

800 000,00

Nadace Charty 77

Nadace rozvoje občanské společnosti 35 000,00

200 000,00

Nadační fond J&T  

Nadace Umění pro zdraví 3 000,00

70 000,00

nadační příspěvky

dárci

35 36



Adamcová Pavla
Aligerová Hana
Ambrožová Marie
Aneltová Marcela
Atschmiedová Tereza
Babanová Adéla
Bachová Veronika
Bajerka Radim
Balla Zikmund Mgr.
Bartoň Jaroslav
Báťová Kateřina
Bayerová Veronika
Bedrechová Iveta
Bílková Tereza
Brožová Jana
Brtnová Jana
Bubeníková Martina
Budín Tomáš
Bulavčák Martin
Bulvasová Marie
Burdová Zuzana
Bursík Petr
Buzrla Michal
Cimoradská Kateřina
Coubalová Martina
Coufal Jiří
Coufalová Zuzana
Černá Gabriela
Černíková Eva Dis.
Čížková Hana
Čulík Michal
Daniel Michal
Dimmerová Michaela
Dočkalová Barbora
Doležal David
Drlík Milan
Duchoň Tomáš
Dvorská Alžběta
Dvořák Ondřej 
Ďurišová Kateřina
Eckhardtová Marie
Fasorová Jana
Felixová Barbora
Feltl Dominik
Fiala Petr
Figallová Jana
Figallová Jana

Filipec Tomáš Ing.
Fišerová Ilona
Fišerová Lucie
Frantová Jana
Gabrielová Václava
Gavrucová Bronislava
Ghonim Jana
Golštajnová Kateřina
Gramer Linda
Grospič Stanislav
Hajzlarová Jana
Hanousková Daniela
Havlíček Jaroslav
Havlíčková Markéta
Hermannová Lenka
Hlávková Eva 
Hniličková Petra
Hnízda Rostislav
Hofmann Jakub
Hofmanová Radka
Holiček Branislav
Holubec Radek
Homolková Jana
Hora David Ing.
Horák Libor
Horčíková Gabriela
Horký Richard
Hošek Michal
Hovancová Bibiána
Hrabák Aleš
Hrabinová Klára
Hrochová Lenka
Hrušková Martina
Hrušková Veronika
Hřídelová Kateřina
Hudecová Śárka
Humpolová Simona
Hunková Iva
Hutníková Markéta
Chudáčková Marcela
Chudík Štěpán
Jaddai Zuzana
Janečka Pavel Ing.
Januš Radoslav
Jarošová AlenaJ
arošová Kateřina
Javůrek Radim

Jelen Miroslav
Jirkovská Lucie
Jirotka Jaroslav
Jurková Šárka
Kacafírková Eliška
Kadlčáková Martina 
Kadlecová Marcela
Kakacová Barbora
Kalousek Petr
Kalužová Petra
Kameníková Lucie
Kamenská Hana
Kaňková Michaela 
Kantová Kateřina
Kaplanová Květoslava
Kaplanová Veronika
Karamanová Aneta
Kárská Marcela
Kašpar Ondřej
Kinclová Palva
Kočí Kateřina

Kodlová Jana
Kohutová Ivana
Kollariková Markéta
Komárková Ladislava
Konvičková Andrea
Kopecká Iveta
Kopečná Martina Mgr. 
Kornhäuser Karel
Kostková Veronika
Košvancová Lenka
Koukolíková Martina
Koutná Daniela
Kovářová Gabriela
Králová Magda
Krivancová Hana
Kroftová Petra
Křivánková Hana
Křivdová Hana PhDr.
Kubelík Jindřich
Kubernatová Michaela
Kubík Petr Ing.

Tůmová Lucie
Tuzová Kateřina
Uherková Miroslava
Urbanová Lucie Mgr. 
Vaculová Martina
Vaculovičov Světlana
Vachulová Jana PaedDr.

Valenta Pavel
Valová Jana
Vančurová Lucie
Vasil Ondřej
Vazdová Eva
Veselá Kristýna
Vicenová Šárka MUDr. 

Vítková Denisa
Vítová Monika
Vobořil Petr
Vohnoutová El Roumha
Votlučka Jan
Vrtíšková Lenka
Weinertová Zuzana

Zenkovičová Lenka
Zlatohlavá Petra
Zouharová Jitka
Zvercová Adéla

Dárci, diváci ČT 1, kteří zaslali prostřednictvím naší organizace příspěvky 
pro rodinu Amálky Kopejskové s postižením SMA na pořízení automobilu
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Kucharčíková Michaela
Kulhánková Lucie
Kulichová Štěpánka
Kuncirová Martina
Kuncová Pavla
Kunovská Jitka ml.
Kupková Hana
Kuráňová Vladimíra
Kutka Petr
Kyzour Josef
Lachmanová Kateřina
Langmaierová Jana
Latináková Lenka
Lavalová Pavla
Lenčová Olga Ing.
Lerchová Iva MUDr. 
Lirová Simona
Longin Pavel
Macková Radka
Maglia Radka
Mahlová Andrea
Machačová Veronika
Malík Petr
Malý Petr
Marcinová Alena
Marková Kateřina
Maršalíková Jarmila
Martanová Tereza
Matějková Bohdana
Matušová Daniela
Míča Pavel
Mičaníková Markéta
Mihalčinová Monika
Míchalová Veronika
Mikolášová Jiřina
Mikulecká Lucie
Minaříková Iva
Misacková Lenka
Mohylová Lucie
Mongodi Gabriela
Moravcová Hana
Mostková Marie
Nadlerová Štěpánka
Nagrová Kateřina
Navrátilová Kateřina
Navrátilová Ludmila
Nejedlá Veronika
Neumannová Jana
Nikolovová Miroslava
Nohejlová Vladěna
Nováková Hana
Nováková Jitka

Nováková Lucie
Novotná Iveta
Novotná Lenka
Ondřichová Pavla
Pánek Jan
Pastyříková Lucie
Patočka Martin
Paulíková Vladimíra
Paulová Markéta
Pavlíčková Jana Ing. 
Pavlíčková Silvie
Pavlisová Jitka Bc.
Pavlová Jana
Pavlovská Ivana
Peroutková Veronika
Pichert Marcel
Pištěková Monika
Pleskotová Gabriela
Pokorný Robert
Poláková Monika
Poláková Petra
Policar Karel
Pospíchalová Simona
Potěšil Roman
Povýšilová Zuzana
Požárová Lenka Bc.
Priessnitzová Hana
Prodělal Jaroslav
Procházková Ludmila
Prokopová Ivana
Pryszczová Kristýna
Přibylová Michaela
Rasejev Pavel
RELLMAN s.r.o.
Richter Pavel Ing.
Richter Tomáš
Richterová Petra
Rimek Martin
Roháč Viktor
Römischová Hana
Rompotová Jitka
Rovnerová Taťána
Rozehnalová Lucie
Růžičková Barbora
Růžičková Monika
Rysková Dagmar
Řiháčková Eliška
Santo Michal
Sedlaříková Jana
Sedlářová Barbora
Sedlmeier Josef
Silná Šárka

Simerová a Freiberg
Skácelová Eva
Sládek Petr
Slavíčková Lucie
Soková Lucia
Sopuchová Denisa
Sorfová Petra
Sotik Ivan
Soukupová Martina
Spáčilová Petra
Stará Vladimíra
Stejskalová Jana
Strachotová Simona
Strakošová Simona
Strítecká Monika
Strynclová Eva
Stupka Jiří
Suchánková Jitka
Svobodová Gabriela
Svobodová Hana Mgr.
Svobodová Michaela
Svobodová Monika Bc.
Svobodová Olga
Szkanderová Zdenka
Šebestová Hana
Ševců Lenka
Ševčík Martin
Šifnerová Andrea
Šikulová Jana
Šimeček Roman
Špačková Veronika
Štajnerová Lucie
Štěpánková Lenka
Štěpánovská Lenka
Štér Martin Ing.
Šulgan Jiří
Švehlová Joanna
Švest  Miroslava Dis. 
Tabachová Magdalena
Talpa Jaroslav Bc.
Tejkalová Alice
Tichá Jaroslava
Tichánek Jiří
Tichavská Eliška
Tomášková Alice
Tomášková Stanislava
Tomaškovičová Dana
Tomšová Markéta
Toušek Libor
Trávníčková Marta
Tyml Petr
Urbánková Monika

Václavíková Adéla
Vaculovičov Světlana
Vachek Pavel
Valenta Tomáš
Valová Jana
Valušková Marcela
Vandrovec Jaroslav
Vanková Jana
Vaňková Zuzana
Vařeka Milan
Vašková Ingrid
Vavrečka Tomáš Bc.
Vazanová Marie
Veselý Milan Ing.
Vildová Petra
Vinšová Kateřina
Vitásková Monika
Vítková Denisa
Vladyková Miroslava Mgr.
Vlasová Jana
Vobořil Petr
Vocásková Šárka
Vohnoutová El Roumha
Vondrová Lenka
Vorlíčková Kateřina
Voves Jiří
Vraná Jana
Vrtíšková Lenka
Vtelenská Hana
Wogurka Petr Ing.
Zavadilová Eva
Zigo Marek
Zíma Petr
Zvercová Adéla
Žďárská Lenka
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zvláštní poděkování

Zvláštní poděkování patří firmě Kindermann, s.r.o., která nám prodloužila již tři 
roky splatný úvěr na krytí vícenákladů rekonstrukce Rodinného centra Smečno. 

Zvláštní poděkování patří firmě Autofit Brno, jmenovitě jednatelce paní Ing. 
Marii Ryšavé, která poskytla ručení k nezbytnému kontokorentu pro Oberbank, 
díky němuž jsme zajistili povinné předfinancování k evropskému projektu 
„Šance pracovat“, bez níž by úspěšná realizace projektu nebyla možná.

Zvláštní poděkování patří Nadaci Sirius, která nám rozhodnutím zřizovatele 
Mgr. Jiřího Šmejce poskytla bezúročný úvěr na část spolufinancování investiční 
dotace na rekonstrukci Rodinného centra Smečno a pomoc při výpadku 
provozních dotací od Středočeského kraje z rozhodnutí bývalého hejtmana 
MUDr. Davida Ratha.

příznivci, kteří podali pomocnou ruku v těžké době
Alena a Tomáš Kindermannovi
Ing. Marie Ryšavá
Ing. Josef  Fiřt 
Mgr. Helena Langšádlová
Ing. Jana Vohralíková
Mgr. Josef Vacek
PhDr. Jaroslav Šturma
Petr a Zuzana Janouškovi
MUDr. Marián Hošek
Mgr. Ivan Konečný
Bohumila a Jiří Drašnarovi
Zuzana a Tomáš Fischerovi
Markéta a Štěpán Kafkovi
Helena Kettnerová
Ing. Karel Novotný
PaedDr. Michael Chytrý 
Helena a Zdeněk Mrázkovi
Regina a Petr Bergerovi
Ing. Daniela Ovečková
JUDr. Jan Schmidmayer

za morální a duchovní podporu děkujeme
Miloslavovi kardinálu Vlkovi
biskupu Karlu Herbstovi
kongregaci Salesiáni Dona Boska 
Kolpingovu dílu ČR

Kromě materiální, morální a duchovní podpory děkuji všem spolupracujícím partnerům z oblasti sociálních služeb                 
a zdravotnických zařízení.

Děkuji za kvalitní a obětavou práci i všem spolupracovníkům, externistům a dobrovolníkům.

Děkujeme upřímně všem, kteří podporujete naši činnost svými dary, pomocí, radou nebo nám fandíte. 

Děkujeme firmě RICOH Czech Republic s.r.o. za tisk a výrobu této výroční zprávy.
Děkujeme fotografům Michalu Vlčkovi, Pavlu Dušánkovi a Petru Janžurovi za dodané krásné fotografie.
Děkujeme paní Ireně Vítkové za jazykovou korekturu textů této výroční zprávy.
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prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené v této 
výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit 
přesné a správné posouzení 
organizace, nebyly vynechány. 
Veškeré dokumenty a materiály 
uvedené ve výroční zprávě jsou                      
k nahlédnutí v kanceláři vedení 
organizace.

Ludmila Janžurová
ředitelka, statutární zástupkyně

auditvýkaz zisku a ztrát 
ke dni 31.12. 2014 (v tis.)

spotřeba materiálu

spotřeba energií

nákladynáklady

opravy a udržování

cestovné

náklady na reprezentaci

ostatní služby

výnosyvýnosy

tržby z prodeje služeb

tržby z prodeje zboží

zúčtování fondů

ostatní jiné výnosy

přijaté příspěvky (dary)

provozní dotace

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

zákonné sociální náklady

ostatní daně a poplatky

úroky z půjček

dary poskytnuté

výnosy celkemvýnosy celkem

hospodářský výsledekhospodářský výsledek

náklady celkemnáklady celkem

jiné ostatní náklady

odpisy

rozvaha 
ke dni 31.12. 2014 (v tis.)

stavby

samostatné movité věci

23 277

aktivaaktiva

pozemky

oprávky ke stavbám

oprávky k samostatným movitým věcem

pokladna

pasivapasiva

385

150

- 1 882

- 361

56

krátkodobé finanční výpomoci

dodavatelé

ostatní závazky

závazky vůči zaměstnancům

závazky institucí 
(sociální zabezbečení a veřejné zdravotní pojištění)

ostatní přímé daně

420

70

407

5

14

4

ceniny

účty v bankách

8

odběratelé

poskytnuté zálohy

náklady příštích období

příjmy příštích období

- 1 398

4

98

20

2 446

jiné závazky

výdaje příštích období

výnosy příštích období

dohadné účty pasivní

vlastní jmění

nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

156

50

355

35

18 658

- 1 926

aktiva celkemaktiva celkem 22 80322 803

ostatní dlouhodobé půjčky 4 140

pasiva celkempasiva celkem 22 38822 388

hospodářský výsledekhospodářský výsledek 415415

474

238

124

266

7

1 542

1 334

11

399

104

514

8 598

5 359

1 488

118

38

263

10 96010 960

415415

70

10 54510 545

23

535
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nadace a duchovní podpora

firmy podporující naši činnost

mediální partneři


