Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.

Výroční zpráva za rok 2008
Sídlo: Újezd 450, Praha 1, PSČ 118 00
Služby:
Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně
Klimentská 9, Praha 1 PSČ 110 00
Tel. 222 310 803, 222 310 805
Kancelář:
Jungmannova 13, Praha 1
Tel. 296 245 678

PSČ 110 00

Číslo registrace: VSC/1- 8804/91-R
IČO: 44846339
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1926847349/0800

Výbor občanského sdružení zvolený v roce 2008 pracoval v tomto složení:
Štěpánka Šprynarová
předsedkyně, ředitelka Střediska ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně
Olga Loulová
místopředsedkyně
Věra Hrádková
člen
Zdeněk Bartůněk
člen
Jan Remeš
člen

Revizní komise:
Olga Šimková
předsedkyně
Jiřina Jenčíková Kahounová
člen

1

Občanské sdružení „Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
(SDMO), o.s.“ vzniklo v roce 1991 s posláním pečovat o kvalitu života lidí s dětskou
mozkovou obrnou (DMO) bez rozdílu věku.
Cílem Sdružení je:
 komplexem služeb z různých oblastí poskytovat ucelenou individuálně
diferencovanou péči o děti, mládež a dospělé ohrožené a postižené dětskou
mozkovou obrnou (DMO) a za tím účelem zřizovat nezisková zařízení
 poskytovat pomoc rodinám postižených, především při získávání potřebných
informací o možnostech péče o jejich postižené příslušníky
 vyvíjet svépomocné aktivity na pomoc postiženým DMO a jejich rodinám
 vytvářet podmínky pro začlenění lidí s DMO na trh práce a do společnosti
 sledovat stav poznatků lékařských, psychologických, pedagogických,
sociálních a dalších oborů o příčinách, projevech a možnostech prevence
a rehabilitace DMO a šířit tyto poznatky v odborné a laické veřejnosti
SDMO bylo v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, registrováno
jako poskytovatel dvou služeb sociální prevence:
1. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
2. raná péče
SDMO bylo v souladu se zákonem č.160/1992 Sb. také registrováno jako
provozovatel nestátního zdravotnického zařízení (NZZ), jež poskytuje ambulantně péči
rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie a fyzioterapie.
Uvedené sociální a zdravotnické služby jsou poskytovány ve Středisku ucelené
rehabilitace při DMO, které vzniklo v roce 2006 v rámci projektu JPD3 „Ucelená
podpora při DMO“, podpořeného z ESF, státního rozpočtu a rozpočtu magistrátu HMP.
Projekt skončil 30. 6. 2008 a Středisko přes omezeným financováním vynucené
personální restrikce pokračovalo v poskytování služeb lidem s DMO a jejich rodinám
ve svých odděleních: sociálním, zdravotnickém (NZZ), psychologickém a informačním.
Problémy uživatelů řeší pracovníci různých oddělení v komplexním multidisciplinárním
týmu s cílem uceleně předcházet nebo napravovat sociální vyloučení lidí s DMO.

Sociální oddělení
pomáhalo při zaměstnávání, udržení zaměstnání, zprostředkování asistence při
zaměstnání a při nácviku sociálních dovedností. Velmi žádanou službou bylo též
sociálně-právní poradenství. Rodiče dětí s postižením využívali nejvíce služeb
fyzioterapie a konzultace s neurologem. Klienti měli zájem také o výuku na PC a kurzy
angličtiny. V roce 2008 probíhaly různé volnočasové aktivity, které měly integrační
charakter. Velmi úspěšný byl fotokroužek. Z originálních fotografií našich klientů byla
uspořádána stálá výstava v prostorách Střediska. Další vyhledávanou volnočasovou
aktivitou byla Dílna tvůrčího psaní, v níž se lidé s DMO setkávali a písemnou formou
vyjadřovali své zážitky a poznatky. Klienti se také rádi scházeli v odpoledním Klubu,
kde si pomocí různých her mohli zdokonalovat své dovednosti a smysluplně trávit volný
čas.
Toto oddělení koordinovalo v rámci uceleného přístupu propojení všech služeb,
které jsou ve Středisku poskytovány.
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Zdravotnické oddělení
poskytovalo po konzultaci s odborným lékařem rehabilitaci metodami,
založenými na neurofyziologickém principu, včetně využití přístroje Terapi Master
a s následným samostatným cvičením s instruktáží. Potvrdilo se opět, že sociální
problémy lidí s DMO úzce souvisí s jejich tělesnou nedostatečností, která se v průběhu
života zhoršuje, takže často vede ke ztrátě zaměstnání.

Psychologické oddělení
psycholog pomáhal klientům učit se rozumět sám sobě, vztahům v okolí, jak
reagovat na události a jak překonávat nepříjemné pocity, zprávy a situace Někteří
klienti využívali metodu biologické zpětné vazby (EEG biofeedback) - jde o myšlenkový
trénink, při němž se registrují změny v činnosti mozku zároveň se změnami, které
uživatel svou soustředěnou myslí v počítačové hře vyvolal.

Oddělení informačních a poradenských služeb pro DMO
shromažďovalo poznatky o DMO a zajišťovalo provoz vlastních webových
stránek. Podílelo se na interním vzdělávání pracovníků střediska, na odborných
veřejných setkáních a ve spolupráci s pražskými mateřskými centry na šíření informací
o raném motorickém vývoji. Tuto činnost zajišťovali pracovníci všech oddělení a členové
svépomocné skupiny.
V průběhu roku představili pracovníci SDMO, zaměstnanci Střediska ucelené
rehabilitace a členové svépomocné skupiny výsledky své činnosti několika akcemi.
V březnu 2008 jsme se zúčastnili konference INSPO. Informace o SDMO byly zařazeny
do programu Veletrhu neziskových organizací v Praze v červnu 2008. Na mezinárodní
konferenci „Handicap 2008“ v září 2008 v Liberci jsme seznámili odbornou veřejnost
se zkušenostmi z praxe ucelené rehabilitace u lidí s DMO. V březnu 2008 jsme
uspořádali ve spolupráci s orchestrem „La Grande Bande“ pro klienty, sponzory
i zaměstnance SDMO koncert v Michnově paláci. Další koncert spojený s finanční
sbírkou na podporu SDMO uspořádala agentura
Euroart
v září 2008
v Lichtenštejnském paláci.
Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Pražskou
krajskou radou se Středisko stalo registračním místem Integrovaného záchranného
systému hl. m. Prahy (IZS) pro občany s mentálním znevýhodněním.

Pracovníci Sdružení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ředitelka Střediska
sociální pracovníci
psycholožka
fyzioterapeutky
zdravotní sestra
neurolog
administrativní pracovníci
marketingový pracovník
vedoucí fotokroužku
vedoucí dílny tvůrčího psaní
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Poděkování:
Děkujeme především členům Sdružení a výboru, kteří svou aktivitou přispěli
k naplňování našich cílů.
Poděkování náleží dále všem, kteří nám pomohli při zajišťování a uskutečňování našich
činností. Bez finanční podpory Evropských sociálních fondů, Ministerstva práce
a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy v rámci JPD 3 by nevzniklo
Středisko ucelené rehabilitace při DMO. Další činnosti SDMO se mohly uskutečnit jen
s přispěním Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy,
Ministerstva kultury, a MČ Praha 1. Také díky Všeobecné fakultní nemocnici, která
nám pronajala prostory v Praze 1, můžeme poskytovat služby Střediska ucelené
rehabilitace lidem s DMO.
Děkujeme všem neziskovým humanitárními organizacím, se kterými spolupracujeme,
zejména: Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. Asistence,
Klubu DEMKA, Mateřskému centru Kampa, o.s. Pohoda, Pražské organizaci
vozíčkářů, Klubu Hornomlýnská – Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR. V rámci projektu Renaissance jsme získali magnetoterapeutické přístroje
financované firmami Lechemco, spol. s.r.o., Griffin, s.r.o.,Rega&R, spol. s.r.o., Sermony,
s.r.o., a Tebodin Czech Republic, s.r.o. Firma Reader´s Digest Výběr, s.r.o. nám
věnovala dárky pro naše klienty a Investkredit-Bank AG, darovala barevnou tiskárnu
HP jako náhradu za ukradenou tiskárnu při vloupání do Střediska.
Dále děkujeme souboru La Grande Bande, který bez nároku na honorář uspořádal
koncert pro klienty a sponzory SDMO, agentuře EuroArt za uspořádání koncertu na
podporu Sdružení. Dlouhodobě spolupracujeme též se
sokolskou Župou
Podbělohorskou a ředitelstvím areálu Tyršova domu a děkujeme jim za průběžnou
pomoc při řešení provozních a organizačních problémů.
Dále nás podpořily firmy:
Hosting 90 bezplatným hostingem pro doménu dmoinfo.cz (portál DMO, stránky
SDMO, e-mail).
Společnost Microsoft, které patří náš dík za bezplatné poskytnutí časově omezených
licencí k OS Windows a kancelářské sadě MS Office.

Zpráva o hospodaření za rok 2008
Stav pokladny k 1.1.2008
Stav účtů k 1.1.2008

21 141
1 059 778

Výnosy

751 138

Státní dotace na projekty

572 120

Ministerstvo práce a soc. věcí

430 000

Ministerstvo kultury

40 000

Úřad vlády

78 120

Úřad práce

24 000

Nestátní dotace na projekty

357 034

Magistrát hl. města Prahy zdravotní odbor

115 000
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Městská část Praha 1

179 400

Společná dotace
ESF, MPSV a hl. město Praha

62 634

Vratka MPSV a hl. město Praha

-469 069

Ostatní příjmy

291 053

Přijaté příspěvky a dary

238 050

Ostatní příjmy

52 095

Úroky

908

Náklady

3 040 747
2 059 064

Osobní náklady vč. SZP

48 668

Materiálové náklady
Nemateriálové náklady

933 015

Nájemné, služby

620 491

Spotřeba energie

286 046

Cestovné

1 553

Ostatní služby vč. oprav

3 050

Jiné ostatní náklady (úraz poj; banka)

21 875

Konečný stav účtů k 31.12.2008

548 970

Konečný stav pokladny k 31.12. 2008

20 001

Poskytnuté finanční a věcné dary
Firma

Hosting 90

Dar
Windows XP - 4 ks časově
omezená licence
MS Office 9 ks časově
omezená licence
webhosting pro doménu
dmoinfo.cz

Projekt Renaissance

Přístroj pro magnetoterapii

Investkredit Bank - AG Praha 1
Reader´s Digest Výběr, s.r.o.

Tiskárna HP 3800
Knihy, CD, kazety, dárky pro
klienty

Billa Říčany

Občerstvení pro klienty

Ahold Praha

Občerstvení pro klienty

Rachel Wright London

Finanční dar

GFT s.r.o.

Finanční dar
Presentace a sbírka na
koncertu

Microsoft ČR

EuroArt

Výsledky hospodaření 2007
Stav pokladny k 31.12.2007

21 141
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Stav účtů k 31.12.2007

1 059 778

Výnosy

4 673 288

Dotace EU, ČR a HMP

3 518 962

Nestátní dotace na projekty

622 000

Ostatní příjmy
Přijaté příspěvky a dary
Úroky

532 326
531 574
752

Náklady
Osobní náklady vč. SZP

3 946 836
2 658 846
220 778

Materiálové náklady

1 067 212
1 043 987
8 945
3 391
2 100
8 789

Nemateriálové náklady
Nájemné, služby
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby vč. oprav
Jiné ostatní náklady (úraz poj; banka)
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