ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDMO ZA ROK 2007
Výnosy

4 673 287,92

Státní dotace na projekty
Ministerstvo kultury

Ministerstvo práce a soc. věcí

326 000,00

Náklady

745 792,50

celkem

3 201 043,23
3 946 835,73

SDMO JPD 3

Svět, jak jej vidí mladí lidé
s DMO - putovní výstava

20 000,00

Osobní náklady vč. SZP

Kurzy tvůrčího psaní

10 000,00

Materiálové náklady

74 740,00

146 036,97

162 000,00

Nemateriálové náklady

244 922,50

829 742,26

134 000,00

Nájemné, služby

Sociálně aktivizační služby
Raná péče při DMO

Nestátní dotace na projekty

296 000,00

426 130,00

2 225 264,00

808 424,43

Nájemné

27 221,00

Spotřeba energie

8 945,00

Magistrát hl. města Prahy

Odborné poradenství v prevenci
rozoje komplikací při DMO

36 000,00

Cestovné

0,00

3 391,00

Magistrát hl. města Prahy

Raná péče při DMO

80 000,00

Ostatní služby vč. oprav

199 807,50

8 534,83

Magistrát hl. města Prahy

Edukační rehabilitace v prevenci

8 949,00

9 392,00

Magistrát hl. města Prahy

Svépomocné aktivity

Městská část Praha 1

Psychosociální rehabilitace lidí

Firma

Dar

Hodnota

Microsoft ČR

Windows XP - 4 ks

rozvoje komplikací při DMO

s DMO

Jiné ostatní náklady
50 000,00
100 000,00

30 000,00

(úraz poj; banka)
Poskytnuté věcné dary

časově omezená licence

Společná dotace
ESF, MPSV a hl. město Praha
Ostatní příjmy
Přijaté příspěvky a dary
Ostatní příjmy
Úroky
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časově omezená licence

532 326,53
490 075,00
41 500,00
751,53

Hosting 90

Služby:
Středisko ucelené rehabilitace
při dětské mozkové obrně
Klimentská 9, Praha 1 PSČ 110 00
Tel. 222 310 803, 222 310 805
Metodické a školící středisko
Jungmannova 13, Praha 1 PSČ 110 00
Tel. 296 245 678
Číslo registrace: VSC/1- 8804/91-R
IČO: 44846339

39 300

webhosting pro
doménu dmoinfo.cz

Sídlo:
Všehrdova 14, 118 00 Praha 1,

32 000

MS Office 9 ks

3 518 961,39

Sdružení pro komplexní péči
při dětské mozkové obrně (SDMO)

2 142

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1926847349/0800

Vý r o č n í z p r á v a
za rok

2007

• poskytovat pomoc rodinám postižených, především při získávání potřebných
Výbor
našeho humanitárního občanského sdružení, zvolený v roce 2007,
pracoval v tomto složení:
Štěpánka Šprynarová
předsedkyně, výkonná ředitelka
Olga Loulová
místopředsedkyně
Věra Hrádková
Zdeněk Bartůněk
Jan Remeš
členové

Revizní komise
předsedkyně:
Olga Šimková
členové:
Ivana Kahounová Jenčíková

Představujeme se:
Občanské sdružení „Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
(SDMO)“ vzniklo v roce 1991 s posláním pečovat o kvalitu života lidí s dětskou
mozkovou obrnou (DMO) bez rozdílu věku.

V souladu se stanovami je naším cílem:

• poskytovat komplexní, individuálně diferencovanou péči o děti,
•

mládež a dospělé ohrožené a postižené dětskou mozkovou obrnou (DMO) a za
tím účelem zřizovat nezisková zařízení,
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,
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•

informací o možnostech péče o jejich postižené příslušníky,
vyvíjet svépomocné aktivity na pomoc postiženým DMO a jejich rodinám.

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
Činnosti, jež k naplňování svých cílů SDMO vyvíjí a všechny služby, které poskytuje se řídí skutečností, že člověk je ucelená bytost. Nabídka naší péče o kvalitu života lidí s dětskou mozkovou obrnou se proto týká všech stránek jejich osobnosti.
Středisko ucelené rehabilitace při DMO, které vzniklo v roce 2006 díky projektu, podpořenému z ESF, státního rozpočtu a rozpočtu magistrátu HMP,
v roce 2007 poskytovalo služby lidem s DMO a jejich rodinám v sociálním, zdravotní a psychologickém oddělení a v oddělení informačních a poradenských služeb pro
DMO.
Princip uceleného přístupu zahrnoval spoluúčast uživatele a konzultační propojení jednotlivých oddělení. Plnění individuálních cílů, jež si uživatelé stanoví v různých
oblastech, byly pracovníky různých oddělení posuzovány komplexně při vzájemných
konzultacích. Do řešení složitých situací je zapojen celý tým, případně externí odborní konzultanti. Ucelený přístup realizovaný komplexem služeb je plně v souladu
s programem, v jehož rámci bylo Středisko zřízeno: slouží k prevenci či k nápravě sociálního vyloučení lidí s DMO, nebo někdy alespoň redukci tohoto vyloučení.
Oddělení sociální rehabilitace pomáhá při zaměstnávání, udržení zaměstnání, zprostředkování asistence při zaměstnání a při nácviku sociálních dovedností.
Je zároveň vedoucím činitelem při uplatňování uceleného přístupu a při koordinaci
všech poskytovaných služeb. Velmi žádanou službou bylo sociálně-právní poradenství. V roce 2007 probíhal úspěšně i fotokroužek. Naši fotografové vystavovali svá
originální díla v prostorách Střediska.
Byla poskytována služba rané péče, rodiče dětí s postižením měli zájem především
o konzultace s neurologem, o fyzioterapii a o sociálně-právní poradenství.
Oddělení zdravotní rehabilitace poskytuje po konzultaci s odborným lékařem rehabilitaci metodami, založenými na neurofyziologickém principu, včetně
využití přístroje Terapi Master s následným samostatným cvičení 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.

Oddělení psychologické rehabilitace - psycholog pomáhal klientům učit
se rozumět sám sobě, vztahům v okolí, jak reagovat na události a jak překonávat nepříjemné pocity. zprávy a situace.Tuto psychoterapii je možné spojit moderní technikou biologické zpětné vazby (EEG biofeedback), metodou, kdy výpočetní technika
ve spojení s lidským mozkem může pomoci zlepšit výkony, soustředění a vytrvalost.
Oddělení informačních a poradenských služeb pro DMO soustřeďuje zdroje poznatků o DMO a zajišťuje 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, o známkách jeho ohrožení a o rané péči, poskytované rodinám
s dítětem, jehož vývoj je ohrožen. Protože oddělení informačních a poradenských
služeb pro DMO nemělo vlastní personální zázemí, zajišťovali jeho činnosti pracovníci ostatních tří oddělení a členové svépomocné skupiny.
Po zkušenostech s integrovanou činností lidí s DMO v příjemném prostředí foto
klubu s navazující výtvarnou dílnou a při společném pozorování pražského života
jsme dále rozšířili integrované volnočasové aktivity. V říjnu 2007 jsme zahájili dílnu
tvůrčího psaní vedenou Václavem Duškem za účasti známých českých spisovatelů,
v níž se lidé s DMO setkávali s dalšími zájemci při písemném ztvárňování svých zážitků a poznatků.
V průběhu roku představili pracovníci SDMO, zaměstnanci Střediska ucelené rehabilitace a členové svépomocné skupiny výsledky své činnosti několika akcemi.
V únoru 2007 to bylo v programu ČT „Sama doma“, informace o SDMO byly zařazeny do programu Veletrhu neziskových organizací v Praze 4. dubna 2007. Na mezinárodní konferenci „Handicap 2007“ dne 21. září 2007 v Liberci jsme seznámili odbornou veřejnost se zkušenostmi z praxe ucelené rehabilitace u lidí s DMO dvěma
referáty.
V březnu společnosti ICZ a galerie Artforum uspořádaly aukci uměleckých předmětů a obrazů ve prospěch SDMO, jejíž výnos nám pomohl uskutečnit mnohé aktivity. Ve spolupráci s orchestrem „La Grande Bande“, vedeným Matějem Kroupou
jsme v červnu 2007 uspořádali pro klienty, sponzory i zaměstnance SDMO koncert
v Nosticově divadle v Praze 1.
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. Jako registrátor zde
pracuje Věra Hrádková.

Zaměstnanci v roce 2007:
Dr. Šprynarová, dobrovolný pracovník
sociální pracovnice 3
administrativní pracovníci 1,8
Částečné úvazky:
manažer projektu Střediska a jeho zástupce, neurolog, fyzioterapeutky, zdravotní sestra, pracovník BFB, agent pro zaměstnávání, marketingový pracovník
Práce na dohody:
fyzioterapeutky, vedení fotokroužku, vedení dílny tvůrčího psaní

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 Jednotného programového dokumentu 3, opatření 2.1 by nevzniklo Středisko ucelené rehabilitace při
DMO. Další činnosti SDMO se mohly uskutečnit jen s přispěním Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury a Městské části 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 a dalším.
Oceňujeme též pomoc významných českých spisovatelů, kteří v kurzu tvůrčího
psaní předávali účastníkům kurzu své zkušenosti, dále soubor La Grane Bande, který bez nároku na honorář uspořádal koncert pro klienty a sponzory SDMO. Děkujeme také společnosti ICZ a galerii Artfórum za uspořádání aukce uměleckých předmětů a obrazů ve prospěch Sdružení.
Dlouhodobě spolupracujeme též se sokolskou Župou Podbělohorskou a ředitelstvím areálu Tyršova domu, kteří nám poskytují průběžně pomoc při řešení provozních a organizačních problémů.
Firmě Hosting 90 děkujeme za bezplatný hosting pro doménu dmoinfo.cz (portál
DMO, stránky SDMO, email).
Společnosti Microsoft patří náš dík za bezplatné poskytnutí časově omezených licencí k OS Windows a kancelářské sadě MS Office.
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