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Úvodní slovo

Poděkování

Vážení přátelé,
otevíráte výroční zprávu Střediska pomoci ohroženým dětem
ROSA v Kladně. Ráda bych Vás seznámila s výsledky naší
činnosti a výsledky hospodaření.
Opět nastal čas ohlédnout se za vykonanou prací a zhodnotit
ji. Rok 2006 byl pro nás velmi příznivý. Všechny plánované
aktivity jsme zrealizovali. Mohli jsme přistoupit i k částečnému
rozšíření služeb podle požadavků našich klientů. Zvýšili jsme
četnost skupinových aktivit pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči a vytvořili jsme skupinu pro děti s poruchami
chování v mladším školním věku.
Začali jsme se
systematicky věnovat práci s dětmi a rodiči, v rozvodové či
porozvodové situaci. Pozitivní zprávou pro nás byla kladná
zpětná vazba od klientů, kteří navštěvovali kluby pro rodiny
s dětmi s postižením. Když jsme před rokem tyto kluby
z důvodu významného nárůstu klientely rozdělili, vyvolalo to
mnoho diskusí a některými klienty byla tato situace přijata
velmi negativně. Z dlouhodobého hlediska se potvrdilo, že
rozhodnutí bylo dobré, zvýšila se kvalita naší práce a služby
jsme mohli nabídnout většímu počtu zájemců.
V roce 2006 jsme se věnovali nejen přímé práci s klienty, ale
také jsme se aktivně podíleli na vytváření komunitního plánu
sociálních služeb města Kladna a spolupracovali
s partnerskými institucemi.
Ráda bych také na tomto místě poděkovala všem našim
donátorům, bez jejichž finanční a morální podpory bychom
nemohli naše služby rozvíjet a poskytovat potřebným
klientům.
Moje poděkování také patří všem pracovníkům Střediska
ROSA, kteří svou profesionální prací a ochotou vytvářejí
příznivé prostředí, pro které nás jak klienti, tak i spolupracující
instituce vyhledávají.
Věřím, že i v dalších letech bude Středisko ROSA úspěšně
rozvíjet svou činnost.

Děkujeme všem, kteří v roce 2006 podpořili naši činnost:

Mgr. Hana Šteklová
předsedkyně občanského sdružení Středisko ROSA

Poslání a cíle organizace
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA je občanské
sdružení, které bylo založeno v roce 1992.
Posláním Střediska je
systematická a dlouhodobá
psychologická a pedagogická podpora rodin s dětmi, ve
kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění zdravotního, etnického, sociálního - či z důvodu narušení
vztahů. S rodinou pracujeme jako s uceleným systémem,
vycházíme z poznatku, že obtíže jednoho člena rodiny vždy
ovlivňují všechny její členy.
Činnost Střediska ROSA má preventivní i terapeutický
charakter, naším cílem je:
• podpora všestranného rozvoje dítěte,
• podpora výchovných dovedností rodičů,
• pomoc rodičům vyrovnat se s obtížemi jejich dětí,
• zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi,
• snižování izolace rodin.

Finanční prostředky:
Středočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Kladno
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
ECK Generating, s.r.o, člen Kladno Energy Businesses –
generální partner
British Embassy Prague
NROS – sbírkové konto Pomozte dětem!
Nadace ČEZ
Nadace Divoké husy
Česlog s.r.o.
nkt cables a.s.
RCS Kladno s.r.o.
Církev bratrská
RNDr. Tomáš Vlk
Paní Zuzana Burdová
Věcné dary a služby:
Blanka Palivcová, ELEKTRO
Česlog s.r.o
DARVIS spol.s r.o.
Design 91
Divadlo VAD
Kamelot
Potraviny M. Jiroušková
Středočeské divadlo Kladno – Lampion
Superkancelář s.r.o.

Rada Střediska ROSA
Mgr. Hana Šteklová, předsedkyně
PhDr. Pavla Vlková, zástupkyně předsedkyně
Jitka Boudníková, členka rady
Mgr. Jana Drahokoupilová, členka rady
Mgr.Helena Plešingerová, členka rady

Pracovníci
Mgr. Hana Šteklová, ředitelka organizace, psycholožka
Mgr. Helena Plešingerová, zástupkyně ředitelky, speciální
pedagožka
PhDr. Pavla Vlková, vedoucí projektů
Mgr.Gabriela Mikulková, psycholožka
Ing.Petr Miklas, psychoterapeut
Mgr. Jitka Koláčková, psycholožka
Lenka Tesařová, provozní vedoucí „Centra Mája“
Jana Myškovská, administrativní pracovnice

Dále se na činnosti Střediska podílelo 29 externích
spolupracovníků – psychoterapeutů, domácích konzultantů
a asistentů při práci s dětmi.
Vedení účetnictví:
DARVIS spol.s r.o.

Činnost Střediska ROSA v roce 2006
V roce 2006 jsme realizovali pět komplexních programů pro různé cílové skupiny klientů.

Programy Střediska ROSA v roce 2006

V rámci těchto programů probíhaly
následující aktivity:

●Psychologické služby pro rodiny s dětmi

Barvy označují, kterých programů se aktivity týkají.

Slouží všem zájemcům, kteří chtějí řešit osobní, rodinné, školní a
výchovné problémy.
Tento
program pomáhá řešit nepříznivé situace
v rodině
(rozvod, neshody), zmírňovat obtíže plynoucí ze specifických
poruch učení, poruch chování, lehkých mozkových dysfunkcí
dítěte apod.

●●●●● Psychologická a pedagogická diagnostika

●Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

rodiče a jejich děti -12 rodin

Cílem programu je podporovat co nejlepší rozvoj dítěte, snižovat
vliv postižení na život dítěte a rodiny. Rodičům pomáháme zvládat
specifika výchovy dítěte s postižením. K tomu slouží kontakt
s odborníky a také setkání rodin a vzájemná výměna zkušeností
s lidmi v podobné situaci.

●Program pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 4 let
Jde o preventivní program, který podporuje zdravý rozvoj dítěte a
poskytuje rodičům informace o výchově a vývoji dětí. Rodinám
umožňuje vzájemně se setkávat při volné hře v „Centru Mája“ a
na kroužcích vedených odborníky.

●

Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné
Cílem je snižovat vliv sociálního a etnického hendikepuj na
vzdělávací a životní dráhu dětí. Program připravuje předškoláky
na školu, předchází vyloučení dětí z běžných škol. Nabízí dětem
volnočasové aktivity.

a poradenství - 267 rodin

●●Individuální terapie pro děti - 9 dětí
●●Rodinná terapie a asistovaný kontakt
●●●

pro rozvedené

Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte –

25 rodin

●●●●Videotrénink interakcí - 2 rodiny
●„Centrum Mája" pro rodiče s dětmi do 4 let - 335 rodin
●Kluby rodin s dětmi se zdravotním postižením - 22 rodin
●Klub rodin s dětmi v adopci a pěstounské péči - 13 rodin
●●Týdenní a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi –
15 rodin

●

Psychoterapeutická skupina pro
zdravotním postižením - 22 klientek

●

skupiny

pro

maminky
děti

dětí

●Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči

Psychoterapeutické
chováním - 33 dětí

Program podporuje vznik pozitivních vztahů dítěte a jeho nové
rodiny. Pomáhá co nejlepšímu rozvoji dítěte, řeší případné
problémy, umožňuje rodinám vzájemné setkání a výměnu
zkušeností.

●Grafomotorický kroužek pro předškoláky - 10 rodin
●Skupinová práce s etnicky znevýhodněnými dětmi –

se

s problémovým

51 dětí

●●●

Hračkotéka - půjčovna hraček a speciálních pomůcek 94 rodin

●●●Knihovna s populárně-naučnou literaturou -102 rodin

Zpráva o hospodaření v roce 2006
Náklady celkem

2 805 865,79 Kč

Spotřeba materiálu
• kancelářské potřeby
• hračky, pomůcky
• literatura
• pohonné hmoty
• výpočetní technika
• nábytek
• ostatní
Spotřeba energie
• elektrická energie
• plyn
• voda
• teplo
Osobní náklady
• hrubé mzdy
• pojištění (sociální a zdravotní)
• OON
Služby
• opravy
• cestovné
• telefony
• nájmy včetně pobytů
• poštovné
• školení, semináře, přednášky
• propagace
• správa VT
• konzultační činnost, vyšetření
• vedení účetnictví
• DNHM - SW + diagnostika
• ostatní služby
Ostatní náklady
• bankovní poplatky
• ostatní

Účetní rozvaha
Samostatné movité věci
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Dohadné účty aktivní
Náklady příštích období
Celkem

17 872,20 Kč
74 112,00 Kč
4 258,00 Kč
44 906,06 Kč
52 394,60 Kč
1 169,00 Kč
54 469,00 Kč
24 561,05 Kč
1 756,50 Kč
12 994,00 Kč
162 691,80 Kč
1 153 528,00 Kč
155 575,00 Kč
403 264,00 Kč
47 123,50 Kč
26 861,50 Kč
27 171,50 Kč
184 795,00 Kč
4 097,00 Kč
42 985,00 Kč
14 196,50 Kč
9 282,00 Kč
133 880,00 Kč
78 897,00 Kč
11 022,10 Kč
48 467,10 Kč

Výnosy celkem

2 753 526,46 Kč

Výnosy
• kluby, hračkotéka
• pobyty
• benefiční představení
Provozní výnosy
• úroky
Dary, dotace a příspěvky
• Středočeský kraj
• MPSV
• Statutární město Kladno
• MŠMT
• ECK Generating, s.r.o.
• Česlog s.r.o.
• Nadace ČEZ
• nkt cables a.s.
• RCS Kladno s.r.o.
• Nadace Divoké husy
• NROS - Pomozte dětem!
• British Embassy Prague
• Církev bratrská
• soukromí dárci
• příspěvky členů Rady rodičů
• členské příspěvky

993 000,00 Kč
423 500,00 Kč
400 000,00 Kč
50 000,00 Kč
120 000,00 Kč
140 000,00 Kč
173 940,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
23 800,00 Kč
20 130,00 Kč
150 000,00 Kč
1 200,00 Kč
16 000,00 Kč
5 700,00 Kč
2 100,00 Kč

Zúčtování s inst. soc. zab.
Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Výdaje příštích období
Hospodářský výsledek - ztráta
Celkem

Pasiva
171,00 Kč
- 327,00 Kč
57 858,00 Kč
100 776,00 Kč
224 790,00 Kč
284 663,00 Kč
- 52 339,00 Kč
615 592,00 Kč

95 010,00 Kč
91 050,00 Kč
23 000,00 Kč
96,46 Kč

7 141,38 Kč
6 395,00 Kč

Aktiva
233 000,00 Kč
21 003,00 Kč
226 319,00 Kč
44 280,00 Kč
75 000,00 Kč
15 990,00 Kč
615 592,00 Kč

Kontakty
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
Římská 2846, Kladno 4
Tel.: 312 267 917, 312 262 121
Mob.: 777 629 634
E-mail: info@spod.cz
www.spod.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Kladno
Číslo účtu: 515347630207 / 0100

