Výroční zpráva za rok 2009

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

Vážení přátelé.

Posláním Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. je
adresně pomáhat lidem s DMO a jejich blízkým. Nabízet jim takové informační, sociální,
zdravotnické i aktivizační služby, které jim napomohou překonávat důsledky jejich
onemocnění, resp. tělesného postižení, a zlepší kvalitu jejich života. Nedílnou součástí
práce SDMO je usilovat o eliminaci rizika sociálního vyloučení osob s DMO a také
přispívat k větší informovanosti veřejnosti o specificích života s DMO. Základním cílem
SDMO je realizovat koncept ucelené rehabilitace osob s DMO tak, jak je proces celoživotní
a multioborové rehabilitace definován v materiálech Světové zdravotnické organizace
(WHO) i Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.
předseda výboru občanského sdružení SDMO
duben 2010

Vážení přátelé.

Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho Sdružení pro
komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s., při kterém působí Středisko
ucelené rehabilitace při DMO. Kolektiv kvalifikovaných odborníků pokračuje v poslání,
které bylo dáno do vínku zakladateli SDMO v roce 1991. Naše služby pro zlepšení kvality
života osob s dětskou mozkovou obrnou poskytujeme v kvalitně vybavených prostorách
v nejširší možné míře a s největší odpovědností.
Rádi bychom touto formou poděkovali všem, kteří naše snažení a práci podpořili
jak finančně, tak materiálně nebo osobním nasazením.

MgA. Libor Nováček
ředitel Střediska ucelené rehabilitace při DMO
květen 2010
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POSLÁNÍ SDRUŽENÍ:
¾ Péče o kvalitu života lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) bez rozdílu věku.

CÍLE SDRUŽENÍ:
¾ poskytovat komplexní, individuálně diferencovanou péči o děti, mládež
a dospělé ohrožené a postižené dětskou mozkovou obrnou (DMO),
¾ poskytovat pomoc rodinám postižených, především při získávání potřebných
informací o možnostech péče o jejich postižené příslušníky,
¾ vyvíjet svépomocné aktivity na pomoc postiženým DMO a jejich rodinám,
¾ vytvářet podmínky pro začlenění lidí s DMO na trh práce a do společnosti,
¾ sledovat stav poznatků lékařských, psychologických, pedagogických, sociálních
a dalších oborů o příčinách, možnostech prevence a rehabilitace DMO a šířit tyto
poznatky v odborné a laické veřejnosti.

VÝBOR SDMO ZVOLENÝ NA OBDOBÍ 2009/2010 PRACOVAL V TOMTO
SLOŽENÍ:
PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., předseda
JUDr. Olga Loulová, místopředsedkyně
PhDr. Štěpánka Šprynarová, DrSc.
Věra Hrádková, člen
Jan Remeš, člen¨
PhDr. Zdeněk Bartůněk, člen
REVIZNÍ KOMISE:
Olga Šimková, předsedkyně
Jiřina Jenčíková -Kahounová, člen
Ilona Svobodová, člen

PRACOVNÍCI STŘEDISKA UCELENÉ REHABILITACE:
PhDr. Štěpánka Šprynarová, DrSc.
ředitelka Střediska ucelené rehabilitace při DMO

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ:
Mgr. Petra Zajíčková
Mgr. Jaroslava Kasalická
Petr Pašník, DiS.
Mgr. Martina Kárová
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Volnočasové aktivity
Václav Dušek
Mgr. Lukáš Cetera

ZDRAVOTNICKÉ ODDĚLENÍ:
MUDr. Aleš Doležal, CSc.
Jana Pokorná
Mgr. Lucie Michalová
Mgr. Veronika Nosková
Mgr. Petra Skoumalová
Jana Pekárková

PSYCHOLOGICKÉ ODDĚLENÍ:
Mgr. Veronika Ambasová

ADMINISTRATIVA:
Hana Ondřichová
Jan Ptáček

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP)
Česká rada humanitárních organizací (ČRHO)
Neziskovky o. s.
Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací (SKOK)
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.
Cílová skupina:
Osoby s postižením DMO bez rozdílu věku.
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AKTIVITY A ČINNOST SDMO V ROCE 2009
SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ
¾ Sociálně-právní poradenství
o Sociální oddělení poskytovalo tyto služby osobně, ale také prostřednictvím
elektronické korespondence nebo telefonicky.
o Podávalo informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle
potřeb.
o Poskytovalo informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální
péče.
o Oddělení informovalo a zprostředkovávalo kontakty v oblasti systému
dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva
a zaměstnanosti .
o Poskytovalo poradenství týkající se příspěvku na péči.
¾ Job klub
o Činností byla podpora při hledání zaměstnání, kterou klienti využívali dle
potřeby dlouhodobě i nárazově nebo návštěvou kurzů. Job klub probíhal po
celý rok pravidelně jedenkrát týdně.
o Klienti byli seznamováni se základy práce na PC a v orientaci na internetu.
o Účastníci klubu využívali možnost setkávat se v příjemném prostředí
s ostatními klienty a zaměstnanci k výměně zkušeností.
o Kvalifikovanými sociálními
pracovníky byla klientům poskytována
podpora a pomoc při hledání zaměstnání, pomoc s nácvikem sociálních
dovedností a při uplatňování jejich práv ve společnosti a při jednání s úřady.
o Podle svých možností navštěvovali vzdělávací kurzy a individuální kurzy
anglického jazyka.
¾ Klub
o Klub probíhal jednou týdně formou setkávání. Účastníci volili program dle
svých současných zájmů; setkávali se zde lidé se stejnými nebo podobnými
problémy, hráli stolní a jiné hry, malovali, poslouchali hudbu, sledovali
vybrané filmy, vyprávěli si nebo chodili se sociálními pracovníky na
procházky.
¾ Fotokroužek
o Setkání účastníků Fotokroužku se konalo každý čtvrtek, pod vedením
profesionálního fotografa. Ve Fotokroužku se setkávali klienti SDMO
i veřejnost, sdělovali si své zkušenosti a mohli si vyzkoušet různé techniky
fotografování, upravování fotek, vytváření koláží a fotomontáží. Koncem
roku společně připravovali výstavu fotografií, která byla otevřena v lednu
2010 v Infocentru MČ Praha 1. Nabídka služeb obsahovala i možnost
bezplatného zapůjčení digitálního fotoaparátu.
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¾ Kurz tvůrčího psaní
o Cílem této aktivity bylo, za odborného vedení spisovatele Václava Duška,
rozvíjet tvůrčí schopnosti a fantazii formou psaní prozaických i poetických
útvarů. Účastníci se rovněž seznámili s novinářskou prací a jinými literárními
formami a žánry.
o Účastníci kurzu se jedenkrát za měsíc setkali s lektorem, kde společně
hodnotili zadaná a vypracovaná témata nebo volnou literární tvorbu. O kurz
byl mezi klienty velký zájem.
¾ Raná péče
Služby rodině od zjištění rizika nebo postižení dítěte do věku 7 let nabízí sociální oddělení
Klientské rodiny využívaly služeb rané péče v roce 2009 především ambulantně.
V rámci takto koncipované služby se soustřeďoval zájem rodin především na:
poradenství v oblasti stimulačních a kompenzačních pomůcek,
poradenství při výběru speciálních hraček a odborné literatury,
poradenství ve výběru vhodného předškolního a školního zařízení,
pomoc při organizaci denního rozvrhu,
pomoc při zprostředkování kontaktů na instituce zajišťující následnou péči,
zprostředkování služeb dalších odborných pracovníků střediska (neurolog,
fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog),
o psychosociální podporu při náročné péči o dítě s postižením.

o
o
o
o
o
o

ZDRAVOTNICKÉ ODDĚLENÍ
¾ Zdravotnické služby byly i v roce 2009 realizovány v souladu s platnými předpisy v
registrovaném a dobře technicky vybaveném Nestátním zdravotnickém zařízení
SDMO, které je součástí Střediska ucelené rehabilitace při DMO. Zdravotnický tým
ve složení odborný lékař, všeobecná sestra, kvalifikované fyzioterapeutky se v rámci
poskytované ucelené podpory osobám s DMO při výkonu svých činností zaměřoval
zejména na následující cíle a služby:
o konzultace a odborné poradenství poskytované lékařem,
o aplikaci kontinuální, individuálně stanovené a plánované léčebné rehabilitace
s využitím závěsného zařízení Terapi-Master a metod na neurofyziologickém
základě,
o edukaci klientů a jejich rodin, která je nedílnou a nezbytnou součástí léčebné
rehabilitace,
o poradenství poskytované fyzioterapeutkami, které se týkalo hlavně
doporučovaných pomůcek, hraček, bytového zařízení a vybavení, dále
používání zvedacího zařízení,
o přednáškovou činnost pro zaměstnance a klienty Střediska, jejich rodinné
příslušníky a veřejnost,
o klubovou činnost určenou rodinným příslušníkům osob s DMO.
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¾ Léčebná rehabilitace je významnou součástí ucelené podpory poskytované
klientům v SDMO a přispívá k celkovému zkvalitnění jejich života. Zlepšuje
možnosti jejich pracovního zařazení a kompenzaci převážně statického zatížení
v zaměstnání k jejich individuálním potřebám.

PSYCHOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
¾ Poradenství psychologa
V průběhu jednotlivých konzultací bylo úkolem psychologa učit klienty jak:
o rozumět sám sobě,
o rozumět vztahům v okolí,
o reagovat na události doma i v okolí,
o překonávat nepříjemné pocity, zprávy a situace.
¾ EEG Biofeedback
Řada klientů dokončila EEG biofeedback trénink. Jedná se o metodu, která je založená na
principu biologické zpětné vazby. Při tréninku jsou klientovi na hlavu a ušní boltce
umístěny 3 elektrody, které snímají elektrickou aktivitu jeho mozku při sledování děje na
monitoru PC. Snímaná mozková aktivita je speciálním přístrojem vyhodnocovaná
a zaznamenávaná v PC. Souběžně je zpět klientovi poskytovaná zvuková i vizuální
informace o jeho úspěšnosti ve hře, která je obrazem jeho požadovaného mentálního stavu
(stupně soustředění). Cílem je, aby se klient postupně naučil žádoucí stav poznat,
navozovat a udržovat. Později se proces automatizuje. Aby léčba byla efektivní, jsou
zapotřebí řádově desítky sezení.

ÚČAST NA VELETRZÍCH, PREZENTACE A DALŠÍ
Konference INSPO 2009
NON-HANDICAP 2009
Aukce Artfora/ICZ, a.s.
Benefiční koncert skupiny Temperamento
Veřejná odborná setkání a přednášky

DÁRCI A SPONZOŘI
Microsoft ČR
Hosting 90
Reader´s Digest Výběr, s.r.o.
Billa Říčany
Artforum/ICZ a. s.
Conforg, s. r. o.
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Zpráva o hospodaření za rok 2009
Stav pokladny k 1. 1. 2009
Stav účtů k 1. 1. 2009

20 001
548 970

VÝNOSY

2 722 136

Státní dotace na projekty

627 000

Ministerstvo práce a soc. věcí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce

529 000
37 000
13 000
48 000

Nestátní dotace na projekty

1 110 000

Magistrát hl. města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 5
Městská část Praha 9
Městská část Praha 13

650 000
320 000
10 000
10 000
120 000

Ostatní příjmy

985 136

Přijaté příspěvky a dary
Nadace O2
Aukce Artforum
Úroky

148 800
240 000
596 000
336

NÁKLADY

2 362 411

Osobní náklady vč. SZP

1 522 084

Materiálové náklady

40 552

Nemateriálové náklady

799 775

Nájemné, služby
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby vč. oprav
Jiné ostatní náklady

776 462
9 592
1 395
1 614
10 712

Konečný stav účtů k 31. 12. 2009
Konečný stav pokladny k 31. 12. 2009

8 918
511 512

POSKYTNUTÉ FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY
Firma

Dar

Microsoft ČR
Hosting 90
Reader´s Digest Výběr, s.r.o.
Billa Říčany
Artforum/ICZ a. s.
Conforg, s. r. o.

licence Microsoft
webhosting pro doménu
dárky pro klienty
občerstvení pro klienty
výtěžek z benefiční aukce
finanční dar
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2008
Stav pokladny k 1. 1. 2008
Stav účtů k 1. 1. 2008

21 141
1 059 778

VÝNOSY

751 138

Dotace a granty

460 085

Ostatní příjmy

291 053

Přijaté příspěvky a dary
Úroky

290 145
908

NÁKLADY

3 040 747

Osobní náklady vč. SZP

2 059 064
48 668

Materiálové náklady
Nemateriálové náklady

933 015

Stav pokladny k 31. 12. 2008
Stav účtů k 31. 12. 2008

20 001
548 970

ZÁPIS O PROVEDENÍ KONTROLY HOSPODAŘENÍ REVIZNÍ KOMISÍ:
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření sdružení občanského sdružení SDMO se
státními a nestátními dotacemi, granty a dary a neshledala žádné nesrovnalosti.
V Praze dne 23. března 2010
Olga Šimková
předseda revizní komise SDMO
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Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.
Újezd 450
118 00 Praha 1
Číslo registrace: VSC/1- 8804/91-R
IČO: 44846339
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1926847349/0800

**************
Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně
Klimentská 9, 110 00 Praha 1
Tel. :(+420) 222 310 803, 222 310 805, 602 727 472
Kancelář:
Jungmannova 13, 110 00 Praha 1
Tel. : (+420) 296 245 678
E-mail: sdmo@dmoinfo.cz

www.dmoinfo.cz
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Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně
Klimentská 9, 110 00 Praha 1
Tel.:(+420) 222 310 803, 222 310 805, 602 727 472

JAK SE K NÁM DOSTANETE
(vybraná bezbariérová doprava)

Bezbariérově metrem B a C do stanice FLORENC, poté kousek pěšky.
Středisko ucelené rehabilitace je hned vedle kostela Svatého Klimenta.
Bezbariérovým autobusem i3 nebo i1 do zastávky Náměstí Republiky, poté kousek
pěšky ulicí Revoluční směrem k řece.
Zabočit do druhé ulice vpravo, tedy první za křižovatkou.
Tramvají číslo 8 nebo 14, autobusem číslo 133, zastávka Dlouhá třída, zadní část
zastávky má vybudovaný bezbariérový přechod. Poté kousek pěšky směrem k řece,
Klimentská ulice je druhá vpravo.

Středisko poskytuje služby ve všední dny od 8:00 až do 16:30 hod.
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