Středisko pomoci ohroženým dětem

ROSA
Výroční zpráva 2008

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření
v roce 2008.
V tomto roce jsme vytvářeli standardy kvality sociálních služeb, zvyšovali jsme profesionalitu našich pracovníků, pracovali jsme
na nových metodických postupech. Velké úsilí jsme věnovali zapojování klientů do rozhodování o dalším rozvoji našich aktivit,
zejména v rámci programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. S první změnou jsme začali již v letošním roce
a na přání rodičů jsme umožnili využívat skupinové aktivity rodinám s dětmi až do 18 let. V aktivitách pro ostatní cílové skupiny
klientů jsme pokračovali podle plánu.
V roce 2008 jsme se také věnovali přípravě rekonstrukce budovy, ve které sídlí Středisko ROSA. Účelem rekonstrukce bude další
zkvalitnění naší činnosti a zvýšení počtu klientů skupinových aktivit.
Jsem velmi ráda, že se i v šestnáctém roce naší existence ukázalo, že o naše služby je stále zájem ze strany klientů i ze strany
odborníků, kteří s námi spolupracují.
Ráda bych poděkovala všem, kteří morálně i finančně podporují naši organizaci, mé poděkování patří také všem zaměstnancům
za jejich profesionalitu a odpovědný přístup.
Mgr. Hana Šteklová
předsedkyně občanského sdružení Středisko ROSA

Poslání a cíle organizace
Posláním Střediska ROSA je systematická a dlouhodobá 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 má preventivní i terapeutický charakter. Naším cílem je:
• podpora všestranného rozvoje dítěte,
• podpora výchovných dovedností rodičů,
• pomoc rodičům vyrovnat se s obtížemi svých dětí,
• zlepšování komunikace a vztahů mezi rodiči a dětmi,
• snižování sociální izolace rodin.

Rada Střediska ROSA
Mgr. Hana Šteklová, předsedkyně
PhDr. Pavla Vlková, zástupkyně předsedkyně
Mgr. Helena Kolářová, členka
Mgr. Jana Drahokoupilová, členka
Jitka Boudníková, členka
foto: Středisko ROSA

Důležitá data z historie
1992 - založení občanského sdružení s názvem Středisko pomoci ohroženým dětem s původním záměrem pomáhat dětem
odcházejícím z Dětského domova v Kladně do domácí péče; první sídlo organizace v budově Dětského domova v Kladně
1993 - vznik programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením na základě dobrovolnické práce
1994 - získání prvních finančních prostředků na provoz sdružení
- zahájení poskytování psychologických služeb pro rodiny s dětmi
1995 - zahájení skupinových aktivit pro rodiče dětí se zdravotním postižením
- vznik programu pro etnicky a sociálně znevýhodněné rodiny
1997 - přestěhování střediska do větších prostor v ulici E. Zahrádky a rozšíření aktivit
1998 - vznik programu pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let (Dobrý start)
- první týdenní pobyt pro rodiny s dětmi
2000 - přestěhování do současných prostor v Římské ulici; další podstatné rozšíření poskytovaných služeb
- získání pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí
2001 - vznik programu pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (Nový domov)
- první čtyřdenní pobyt pro rodiny s dětmi
2002 - přijetí nového názvu Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA u příležitosti 10. výročí založení
- zahájení provozu „Hračkotéky“ - půjčovny hraček a speciálních pomůcek
2007 - registrace Střediska ROSA jako poskytovatele rané péče, sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi podle nového Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Pracovníci
Interní zaměstnanci:
Mgr. Hana Šteklová, ředitelka organizace, psycholožka
Mgr. Helena Kolářová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka
PhDr. Pavla Vlková, vedoucí projektů, speciální pedagožka
Ing. Petr Miklas, psychoterapeut
Mgr. Jitka Koláčková, psycholožka
Mgr. Jana Fousová, psycholožka
Mgr. Zuzana Čepelíková, psycholožka
Andrea Kostková, DiS., sociální pracovnice
Jitka Boudníková, sociální pracovnice
Jana Myškovská, administrativní pracovnice
Lenka Tesařová, provozní vedoucí „Centra Mája“

Domácí konzultanti a vedoucí skupinové práce:

foto: Ilias Popovský

Bc. Lucie Angelisová, Mgr. Jana Drahokoupilová, Mgr. Marie Dudová, Martina Kučerová, Bc. Renáta Malá, Bc. Alena Pechová,
Mgr. Iveta Pízová, Pavla Vosáhlová

Asistenti při skupinové práci s dětmi:
Michaela Blažková, Michaela Daňková, Barbora Engelthalerová, Jakub Hašek, Lucie Jiterská, Markéta Koštáková, Jan Kratochvíl,
Tereza Kratochvílová, Kateřina Krebsová, Andrea Puškášová, Ekaterina Rodina, Andrea Texlová, Andrea Tichá, Irena Vojtěchová,
Kateřina Vojtěchová, Martina Vlková

Vedení účetnictví:
DARVIS spol. s r.o.

Činnost Střediska ROSA v roce 2008
Psychologická poradna pro rodiny s dětmi
Cílem těchto služeb je pomáhat klientům řešit osobní, rodinné, školní nebo výchovné problémy. Některé služby jsou zaměřeny
na obtíže dítěte (např. opožděný vývoj, poruchy chování, poruchy pozornosti a aktivity), další na situaci, která se týká více členů rodiny
(problémy a nejistoty s výchovou dětí, vztahové problémy v rodině, stres vyplývající z rozvodu atd.).
V naší poradně jsme v roce 2008 prováděli psychologická a pedagogická vyšetření dětí a následné poradenské konzultace, v případě
potřeby děti docházely na individuální psychoterapii. V indikovaných případech jsme pracovali s celými rodinami formou rodinné
terapie nebo videotréninku interakcí. Oproti minulým letům jsme ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Kladně a ve
Slaném a Okresním soudem v Kladně výrazně rozšířili nabídku asistovaných kontaktů. Tato služba byla určena pro děti a rodiče
z rozvedených manželství, ve kterých došlo k narušení vztahu mezi dětmi a jedním z rodičů.
Realizovali jsme také skupinové aktivity. Děti předškolního věku docházely s rodiči jednou týdně na kroužek zaměřený na rozvoj
grafomotoriky a prevenci obtíží ve škole. V roce 2008 se konaly dva tříměsíční cykly tohoto kroužku. Probíhala také skupinová
psychoterapie pro děti s adaptačními problémy, s poruchami pozornosti a chování aj. Skupiny se konaly jedenkrát týdně, odděleně
pro děti mladšího a staršího školního věku. Jedenkrát za 2 týdny na tyto dětské skupiny navazovaly rodičovské skupiny, zaměřené
na řešení obtížných situací ve výchově.
Vedoucí programu: Mgr. Hana Šteklová

Využití služeb v roce 2008

Individuální služby

Skupinové služby

Počet
dětí

Počet
rodičů
178

Počet
návštěv

Psychologická a pedagogická diagnostika a poradenství

161

Individuální psychoterapie pro děti

37

657

Rodinná terapie

10

9

56

Videotrénink interakcí

4

4

14

230

Asistované kontakty pro děti a rozvedené rodiče

27

38

65

Kroužek pro předškoláky a jejich rodiče

15

13

245

Skupinová terapie pro děti a rodičovské skupiny

18

18

262

Využití individuálních služeb

5%

1%

6%
Asistované kontakty

Asistované kontakty
Videotrénink interakcí
Videotrénink interakcí

23%
Rodinná terapie

Rodinná terapie
Individuální psychoterapie pro děti
Individuální psychoterapie pro děti
64%

64%
Psychologická diagnostika a poradenství

Psychologická diagnostika a poradenství
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Program pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením
Cílem programu je podporovat rodiny v náročné situaci, která nastává, když se narodí dítě s postižením. Služby jsou určeny pro rodiny
s dětmi od narození do osmnácti let.
V roce 2008 klienti využívali psychologickou diagnostiku a poradenství – rodiče získávali informace o druhu a závažnosti postižení
dítěte, prognóze jeho stavu v budoucnosti apod. Důležitou součástí programu byly domácí konzultace, při kterých odborníci spolu
s rodiči pracovali na rozvoji dovedností dítěte. Pro zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dětmi jsme využívali videotrénink
interakcí. Rodičům jsme poskytovali také individuální poradenství zaměřené na vyrovnání se s postižením dítěte.
Nabízeli jsme i skupinové služby. Jednou týdně probíhaly kluby rodin s dětmi ve věku od narození do sedmi let, jednou za 2 týdny kluby
pro rodiny s dětmi od sedmi do 18 let. Na klubech se dětem věnovali pedagogové a osobní asistenti. Během klubů děti trávily volný
čas s vrstevníky, nabízeli jsme jim pestrý program přizpůsobený jejich potřebám a dovednostem (výtvarné a hudební činnosti, vaření,
návštěvy speciálně vycvičeného psa).
Významnou složkou klubových setkání byla i podpora rodičů. Rodiče se účastnili besed s odborníky různého zaměření
a psychoterapeutických skupin.
Uspořádali jsme také tři pobyty pro rodiny s dětmi s psychoterapeutickým programem pro rodiče a hrovým programem pro děti.
V roce 2008 se konal týdenní pobyt v Kašperských Horách a dva čtyřdenní pobyty v Holanech u České Lípy.
Vedoucí programu: Mgr. Hana Šteklová
Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

Psychologická diagnostika a poradenství

34

42

55

Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte

9

11

46

Videotrénink interakcí

3

4

5

Kluby rodin s dětmi

47

35

957

36

271

27

97

Využití služeb v roce 2008

Individuální služby

Skupinové služby

Psychoterapeutické skupiny pro rodiče
Týdenní a víkendové pobyty rodin s dětmi

Rozdělení klientů dle druhu postižení

Downův syndrom

6%
6%

Dysfázie
37%

30

Dysfázie
37%

14%

Downův syndrom

Mentální retardace

Mentální retardace

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna

Opožděný nebo nerovnoměrný vývoj

12%

Opožděný nebo nerovnoměrný vývoj
Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra
25%
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Program pro rodiny s dětmi v adopci
a pěstounské péči – Nový domov
Cílem služeb je podporovat rozvoj dítěte a vznik pozitivních vztahů v náhradní rodině. Služby využívají rodiny s dětmi od narození
do 18 let. Kromě rodin, které přijaly dítě z ústavní péče, tvoří část klientely rodiny, ve kterých péči o dítě převzali příbuzní, nejčastěji
prarodiče dítěte nebo sourozenci jeho rodičů. V rámci programu pomáháme dětem překonat negativní zkušenosti, které zažily před
příchodem do nové rodiny a zvykat si na „nové rodiče“. Rodičům pomáháme zvykat si na „nové děti“, řešíme s nimi problémy a otázky,
které plynou z výchovy dítěte v adopci nebo pěstounské péči.
Klientům jsme v roce 2008 poskytovali psychologickou diagnostiku, poradenství, individuální psychoterapii a domácí konzultace.
Jednou za 2 týdny se konala klubová setkání rodin a psychoterapeutická setkání pro rodiče, která umožňovala náhradním rodinám
vzájemně se poznat a vyměňovat si své zkušenosti. Důležitou součástí klubových setkání byly odborné přednášky zaměřené
na výchovu v náhradních rodinách. Pro děti byl v době klubů připraven program zaměřený na rozvoj jejich dovedností.
Náhradní rodiny se účastnily také týdenního pobytu v Kašperských Horách a čtyřdenních pobytů v Holanech u České Lípy
s psychoterapeutickým programem pro rodiče a hrovým programem pro děti.
Vedoucí programu: Mgr. Hana Šteklová
Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

Psychologická diagnostika a poradenství

6

7

13

Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte

1

2

6

Individuální psychoterapie

3

Kluby rodin s dětmi

16

Využití služeb v roce 2008

Individuální služby

Skupinové služby

Psychoterapeutické skupiny pro rodiče
Týdenní a víkendové pobyty rodin s dětmi

9

28
8

230

7

42

7

31

Rozdělení klientů dle druhu NRP
14%

Pěstounská péče v rámci širší rodiny

Pěstounská péče v rámci širší rodiny
Pěstounská péče
61%

Adopce

23%

Pěstounská péče
61%

Adopce

foto: Ilias Popovský

Program pro rodiny s dětmi ve věku
od 0 do 4 let – Dobrý start
Tento preventivní program podporuje zdravý rozvoj dítěte a poskytuje rodičům informace o výchově a vývoji dětí, působí proti sociální
izolaci rodin. Vycházíme vstříc rodičům, kteří mají během rodičovské dovolené potřebu zajistit sobě i dětem společenské kontakty
a chtějí trávit čas aktivitami, které jsou prospěšné pro všestranný rozvoj dětí.
Rodiče s dětmi navštěvovali třikrát týdně klubová setkání v „Centru Mája“, dále také kroužky zaměřené na rozvoj grafomotoriky, řeči
a pohybových dovedností. Jedenkrát měsíčně se konala beseda rodičů s psychologem o vývoji a výchově dětí.
V případě potřeby klienti využívali individuální psychologické služby - diagnostiku a poradenství. Pro rozvoj pozitivní komunikace
a řešení obtížných situací při výchově jsme nabízeli videotrénink interakcí.
Vedoucí programu: Mgr. Helena Kolářová
Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

Psychologická diagnostika a poradenství

15

16

31

Videotrénink interakcí

2

1

12

“Centrum Mája” – klubová setkání pro rodiče s dětmi

401

355

3951

Výtvarný kroužek

134

108

1216

Kroužek pro rozvoj řeči

8

8

40

Pohybový kroužek

99

99

537

Využití služeb v roce 2008

Individuální služby

Skupinové služby

foto: Středisko ROSA
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Program pro rodiny etnicky a sociálně
znevýhodněné
Cílem programu je snižovat vliv sociálního a etnického znevýhodnění. Služby jsou určeny rodinám s dětmi předškolního a mladšího
školního věku. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností dětí, součástí programu je i podpora rodičů při výchově a vzdělávání jejich dětí.
Věnujeme se také prevenci a řešení problémů, které často nastávají při nástupu dětí z menšinového prostředí do školy.
V roce 2008 klienti využívali psychologickou a pedagogickou diagnostiku a domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte.
Poskytovali jsme také skupinové služby. Dvakrát týdně jsme pracovali v sociálně vyloučené lokalitě se skupinou dětí předškolního
věku. Práce se zaměřovala na zvládání dovedností potřebných pro vstup do školy. Jednou týdně se konal kroužek pro děti mladšího
školního věku, na kterém děti získávaly zkušenosti s aktivně stráveným volným časem.
Vedoucí programu: PhDr. Pavla Vlková
Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

Psychologická diagnostika a poradenství

9

9

9

Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte

21

21

320

Skupinová práce s předškolními dětmi

29

556

Skupinová práce se školními dětmi

27

287

Využití služeb v roce 2008

Individuální služby

Skupinové služby

Hračkotéka a knihovna
Hračkotéka je půjčovna hraček a speciálních pomůcek. Slouží klientům všech našich programů. Hračky a pomůcky vybíráme tak,
aby byly pro děti co nejatraktivnější a zároveň co nejvíce rozvíjely jejich dovednosti. Máme speciální nabídku polohovadel,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením. Hračky využívají i naši odborní pracovníci během
domácích konzultací při systematické práci na rozvoji dítěte. Hračkotéka
je otevřena i pro odborníky z jiných institucí. V současné době lze vybírat
z více než čtyř stovek hraček a speciálních pomůcek.
Klienti mají také možnost vypůjčit si knihy s tématikou výchovy
a vývoje dětí. Část fondu knihovny se zaměřuje na výchovu
a vzdělávání dětí s hendikepem a problematiku náhradní rodinné péče.
Vedoucí programu: PhDr. Pavla Vlková
Využití hračkotéky a knihovny v roce 2008
Počet klientů

Počet výpůjček

104 klientů

352

9 odborných pracovníků

91

Zpráva o hospodaření v roce 2008
Náklady celkem

4 464 350,07 Kč

Spotřeba materiálu
• kancelářské potřeby
• hračky, pomůcky
• literatura
• pohonné hmoty
• výpočetní a telekom. technika
• nábytek
• ostatní
Spotřeba energie
• elektrická energie
• plyn
• voda
• teplo
Osobní náklady
• hrubé mzdy
• pojištění (sociální a zdravotní)
• OON
• ostatní zákonná pojištění
Služby
• opravy
• cestovné
• telefony, internet
• 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
• odpisy dlouhodobého majetku

62 319,80 Kč
119 013,00 Kč
18 072,00 Kč
42 849,16 Kč
142 131,00 Kč
24 925,00 Kč
88 657,58 Kč
29 758,27 Kč
901,88 Kč
18 508,61 Kč
186 678,10 Kč
1 686 499,00 Kč
614 743,00 Kč
237 095,00 Kč
6 642,00 Kč

47,6%

2 196 773,00 Kč
130 000,00 Kč
587 500,00 Kč
400 000,00 Kč
220 000,00 Kč
100 000,00 Kč
135 000,00 Kč
110 000,00 Kč
10 000,00 Kč
118 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
20 000,00 Kč
8 450,00 Kč
13 000,00 Kč
8 100,00 Kč
2 800,00 Kč
8 270,00 Kč

Zisk

149 314,28 Kč

9 018,00 Kč
10 130,00 Kč
58 260,00 Kč

77 229,00 Kč
118 050,00 Kč
224,35 Kč
268,00 Kč

2,9%
4,2% 0,4%

Statutární město Kladno
nadace

výnosy

Středočeský kraj

firemní a soukromí sponzoři

Výnosy
• kluby, hračkotéka
• pobyty
Provozní výnosy
• úroky
• ostatní výnosy
Dary, dotace a příspěvky
• MPSV
• MŠMT
• Středočeský kraj
• Statutární město Kladno
• Úřad vlády ČR
• ECK Generating, s.r.o.
• Česlog s.r.o.
• GlaxoSmithKline, s.r.o.
• RCS Kladno, s.r.o.
• NROS ze sbírky Pomozte dětem!
• Nadace Naše dítě
• Nadace O2
• Festimex PP Praha, s.r.o.
• Zemská bank vín s.r.o.
• drobní dárci
• příspěvky členů Rady rodičů
• členské příspěvky
• příspěvky na provoz

6,2%

MŠMT

Úřad vlády ČR

4 613 664,35 Kč

4,8%

Rozdělení výnosů
příspěvky

93 976,50 Kč
32 518,00 Kč
39 613,07 Kč
211 592,00 Kč
4 803,00 Kč
103 625,00 Kč
53 121,00 Kč
42 700,00 Kč
107 560,00 Kč
102 519,00 Kč
89 601,10 Kč
226 520,00 Kč

Výnosy celkem

MPSV

47,6%

8,7%

12,5%

příspěvky

Statutární město

MŠMT

nadace

výnosy

Středočeský kraj

Úřad vlády ČR

MPSV

firemní a soukromí sponzoři

12,7%

Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost
Finanční prostředky:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad vlády ČR - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Středočeský kraj
Statutární město Kladno
GlaxoSmithKline, s.r.o.
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Nadace O2
Nadace Naše dítě
ECK Generating, s.r.o, člen Kladno Energy Businesses – generální partner
Česlog s.r.o.
Festimex PP Praha, s.r.o.
RCS Kladno, s.r.o.
Zemská bank vín s.r.o.
WINTER spol. s r.o.
Ilona Svobodová
Evžen Kraus
Dana Průšová
foto: Středisko ROSA

Věcné dary a služby:
Česlog s.r.o.
DARVIS spol. s r.o.
LEGO Production s.r.o.
Blanka Palivcová
Potraviny M. Jiroušková
RNDr. Tomáš Vlk

foto: Středisko ROSA

Kontakty
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
Římská 2846, 272 04 Kladno 4 – Rozdělov
Tel.: 312 267 917, 312 262 121
Mob.: 777 629 634
Fax: 312 262 273
E–mail: info@spod.cz
www.spod.cz

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

