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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Střediska ROSA, ve které bychom Vás rádi informovali o naší činnosti a hospodaření v roce 2010.
V tomto roce jsme oslavili 18. výročí založení naší organizace. Proběhlo několik doprovodných akcí pro klienty, zaměstnance, donory
a širokou veřejnost, které moderovala čestná členka Střediska ROSA paní Ilona Svobodová. Bylo velmi příjemné ohlédnout se za
historií organizace a za jejím vývojem. Od počátku jsme se snažili o rozvoj služeb pro rodiny s dětmi, zejména pro rodiny s dětmi se
zdravotním postižením, postupně jsme vzhledem k poptávce rozšiřovali naši činnost i o další programy. Hlavním cílem bylo poskytovat
a rozšiřovat kvalitní a dostupné služby potřebným rodinám, což se nám v minulých letech dařilo.
V roce 2010 jsme se snažili zejména o zachování stávající nabídky poskytovaných služeb. Tento rok byl zpočátku plný očekávání
a nejistot, zejména finančních. V první polovině roku jsme získali v rámci dotačních řízení méně finančních prostředků než v minulých
letech, museli jsme proto přehodnocovat a snižovat náklady jednotlivých programů. Díky pracovitosti a loajalitě zaměstnanců,
dobrovolníků a studentů, kteří ve Středisku ROSA realizovali odborné praxe, jsme tuto nepříznivou dobu překonali. Pouze jsme na několik
měsíců částečně omezili terénní programy. Po získání dalších finančních prostředků v druhé polovině roku, jsme uskutečnili
plánované personální změny a všechny služby jsme poskytovali podle původního harmonogramu. Změny se ukázaly jako prospěšné
a doufám, že i v budoucnosti podpoří kvalitu našich služeb. V roce 2010 jsme také získali statut organizace v oblasti prorodinných aktivit
a proběhly dvě kontroly kvality činnosti, které shledaly činnost Střediska ROSA jako kvalitní a užitečnou.
Na závěr bych ráda poděkovala všem pracovníkům, kteří se na poskytování kvalitní a profesionální péče podíleli. Poděkování patří
také všem organizacím i jednotlivcům, kteří se rozhodli finančně či materiálně činnost naší organizace podpořit, a tím nám umožnili
věnovat se klientům. Doufám, že i v dalších letech bude Středisko ROSA poskytovat své služby a zůstane součástí sítě sociálních
služeb v Kladně.
Mgr. Hana Šteklová
předsedkyně o.s. 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 jejich 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

Důležité mezníky z historie
2. července 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 Střediska ROSA 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 klubových setkání pro rodiče dětí se zdravotním postižením;
- vznik programu pro etnicky a sociálně znevýhodněné rodiny;
1997 - přestěhování střediska do větších prostor v ulici E. Zahrádky umožnilo rozšíření aktivit;
1998 - rozšíření činnosti o program pro matky s dětmi od 0 do 4 let (Dobrý start);
- první týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením;
2000 - přestěhování do současných prostor v Římské ulici; další podstatné rozšíření poskytovaných služeb;
- získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle Zákona č. 359/199 Sb.;
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;
2008 - rozšíření cílové skupiny v programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením o klienty až do 18 let;
2010 - udělení titulu/statusu „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

Pracovníci
Interní zaměstnanci:

Mgr. Hana Šteklová, ředitelka organizace, psycholožka
Mgr. Jana Drahokoupilová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka
PhDr. Pavla Vlková, speciální pedagožka
Ing. Petr Miklas, psychoterapeut
Mgr. Jitka Koláčková, psycholožka
Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka
Mgr. Helena Kolářová, speciální pedagožka (na mateřské dovolené)
PhDr. Daniel Doležal, psycholog
Mgr. Marie Dudová, speciální pedagožka
Jitka Boudníková, sociální pracovnice, administrativní pracovnice
Lenka Tesařová, provozní vedoucí „Centra Mája“
Lenka Urbanová, projektový koordinátor
PhDr. Bohdana Hyťhová, projektový manažer (od 1. 11. 2010)
Jitka Roubalová, provozní manažer

Domácí konzultanti a vedoucí skupinové práce:

Romana Dušková DiS., Mgr. Petra Horynová, Bc. Renáta Malá, Kateřina
Krebsová, Bc. Alena Pechová, Tomáš Příkaský, Mgr. Dagmar Šmolíková, Pavla
Vosáhlová DiS., Jan Merunka, Bc. Klára Dočekalová, Bc. Ilona Kaftanová,
Bc. Lucie Angelisová

Asistenti při skupinové práci s dětmi:

Michaela Daňková, Žaneta Gruntová, Jakub Hašek, Zuzana Jirků, Lucie Jiterská,
Nikola Kadrlová, Markéta Koštáková, Andrea Puškášová, Ekaterina Rodina,
Andrea Texlová, Andrea Tichá, Martina Vlková

Dobrovolníci:

Andrea Bezecná, Barbora Cadriková, Romana Malinová, Nikola Laiprtová

Vedení účetnictví:
DARVIS spol. s r.o.

Činnost Střediska ROSA v roce 2010
Psychologická poradna pro rodiny s dětmi
Cílem programu je pomáhat klientům řešit osobní, rodinné, výchovné nebo školní problémy. Nabízíme služby, které jsou zaměřeny
na obtíže dítěte (např. opožděný vývoj, poruchy chování, poruchy pozornosti a aktivity) a služby, které jsou zaměřeny na celou rodinu
(problémy a nejistoty s výchovou dětí, vztahové problémy v rodině, stres vyplývající z rozvodu atd.).
V naší poradně jsme podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 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.
V rámci skupinových aktivit jsme realizovali jednou týdně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče Maxík, zaměřený na rozvoj
grafomotoriky a prevenci obtíží ve škole. V roce 2010 se konaly dva tříměsíční cykly tohoto programu. Od roku 2010 byl navíc realizován
i stimulační program pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy Max. V roce 2010 byly realizovány dvě skupinové psychoterapie pro děti
mladšího a staršího školního věku s adaptačními problémy, s poruchami pozornosti a chování aj. Skupiny se konaly jedenkrát týdně
a jedenkrát za 2 týdny na tyto dětské skupiny navazovaly rodičovské skupiny, zaměřené na řešení obtížných situací ve výchově.
Středisko je pověřeno sociálně-právní ochranou dětí dle Zákona 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci tohoto pověření
spolupracujeme s odděleními sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Kladno a Městského úřadu Slaný a Okresním soudem
v Kladně. Provádíme psychologickou diagnostiku při rozhodování o svěření dětí do péče v případě rozvodu rodičů. Poskytujeme také
asistované kontakty pro rodiny v rozvodovém řízení či po rozvodu. Dále v rámci tohoto pověření spolupracujeme s kurátory v případě
rodin s dětmi zanedbávanými a s dětmi se závažnými poruchami chování. Ředitelka střediska je členkou komise sociálně-právní
ochrany dětí a členkou komise rady města pro sociální a záležitosti a zdraví.
Vedoucí programu: Mgr. Hana Šteklová
Využití služeb v roce 2010
Psychologická a pedagogická diagnostika a poradenství
Individuální psychoterapie pro děti
Individuální služby
Rodinná terapie
Psychologická a pedagogická diagnostika
Asistované kontakty pro děti a rozvedené rodiče
a poradenství
Stimulační program pro předškoláky Maxík
Individuální psychoterapie pro děti
Stimulační program pro školáky Max
Skupinové služby
Skupinová terapie pro děti a rodičovské skupiny
Asistované kontakty pro děti
a rozvedené rodiče

Využití individuálních služeb:
68%

Individuální psychoterapie pro děti
3%
10%
Psychologická a pedagogická diagnostika
a poradenství
Individuální psychoterapie pro děti
18%

Asistované kontakty pro děti
a rozvedené rodiče
68%

Individuální psychoterapie pro děti

Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

204
36
7
19
21
5
32

258

452
122
20
66
392
95
447

10
30
24
6
43

Program pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením
Cílem programu je podporovat rodiny při výchově dětí se zdravotním postižením. Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi od narození do
osmnácti let a mladými dospělými do šestadvaceti let.
Klienti v roce 2010 využívali psychologickou diagnostiku a poradenství – rodiče získávali informace o druhu a závažnosti postižení
dítěte, prognóze jeho stavu v budoucnosti apod. Na základě diagnostiky jsme pak rodičům pomáhali vytvářet plány pro další rozvoj
dítěte. Důležitou součástí programu jsou domácí konzultace, při kterých se zaměřujeme na rozvoj dovedností dítěte a instruování
rodičů, jak tyto dovednosti rozvíjet.
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 let do osmnácti let. Na klubech se dětem věnují pedagogové a osobní asistenti. Kluby dětem s postižením
umožňují trávit volný čas s vrstevníky, nabízejí jim pestrý program přizpůsobený jejich potřebám a dovednostem. Pravidelně v průběhu
roku na klubech probíhala canisterapie.
Významnou složkou programu je i podpora rodičů. Jedná se o pomoc odborníků a také o vzájemnou výměnu zkušeností a podporu
ze strany ostatních rodičů. Rodiče se scházeli na klubech rodin, besedách s odborníky různého zaměření, psychoterapeutických
skupinách a měli možnost využít individuální poradenství.
Třikrát ročně pořádáme pro rodiny pobyty s psychoterapeutickým programem pro rodiče a hrovým programem pro děti. V roce 2010
se konal týdenní pobyt v Kašperských Horách a dva čtyřdenní pobyty v Holanech u České Lípy.
Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách.
Vedoucí programu: Mgr. Jana Drahokoupilová
Využití služeb v roce 2010
Individuální služby

Skupinové služby

Psychologická diagnostika a poradenství
Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
Kluby rodin s dětmi
Psychoterapeutické skupiny pro rodiče
Týdenní a víkendové pobyty rodin s dětmi

Rozdělení klientů dle druhu postižení:
5%

5%
Poruchy autistického spektra

15%

41%

Mentální retardace
Opožděný nebo nerovnoměrný vývoj
Dětská mozková obrna

15%

Downův syndrom
Vývojová dysfázie
22%

Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

23
27
45

29
22
37
35
23

49
153
714
237
59

37

Program pro rodiny s dětmi v adopci
a pěstounské péči – Nový domov
Cílem programu je podporovat rozvoj dítěte a vznik pozitivních vztahů v náhradní rodině. Pomáháme dětem překonat negativní
zkušenosti, které zažily před příchodem do nové rodiny a zvykat si na „nové rodiče“. Rodičům pomáháme zvládat nové situace
s dětmi, řešíme s nimi problémy a otázky, které plynou z výchovy dítěte v adopci nebo pěstounské péči. Služby využívají rodiny
s dětmi od narození do osmnácti let. Nejčastěji se jedná o rodiny, které přijaly dítě z ústavní péče, další část našich klientů tvoří
rodiny, ve kterých péči o dítě převzali příbuzní, nejčastěji prarodiče dítěte nebo sourozenci jeho rodičů.
Klientům jsme poskytovali psychologickou diagnostiku, poradenství, individuální psychoterapii a domácí konzultace zaměřené
na rozvoj dětí. Jedenkrát za 2 týdny se konala klubová setkání rodin a psychoterapeutická setkání pro rodiče, která umožňují
náhradním rodinám vzájemně se poznat a vyměňovat si své zkušenosti. Důležitou součástí klubových setkání byly odborné
přednášky zaměřené na výchovu v náhradních rodinách.
Náhradní rodiny se účastnily týdenního pobytu v Kašperských Horách a víkendových pobytů v Holanech u České Lípy
s psychoterapeutickým programem pro rodiče a hrovým programem pro děti.
Činnosti v tomto programu byly poskytovány podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vedoucí programu: Mgr. Jana Drahokoupilová, Ing. Petr Miklas od 1. 10. 2010
Využití služeb v roce 2010

Individuální služby

Skupinové služby

Psychologická diagnostika a poradenství
Individuální psychoterapie
Domácí konzultace
Kluby rodin s dětmi
Psychoterapeutické skupiny pro rodiče
Týdenní a víkendové pobyty rodin s dětmi

Rozdělení klientů dle druhu NRP:
8%

Adopce
Pěstounská péče
v rámci širší rodiny

30%
62%

Pěstounská péče

Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

6
4
1
12

6
5
1
10
10
5

22
30
20
207
60
11

6

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“ a kroužky zaměřené na rozvoj grafomotoriky
a pohybových dovedností. V průběhu roku probíhaly individuální logopedické konzultace. Jedenkrát měsíčně se konala beseda
rodičů s psychologem o vývoji a výchově dětí.
Novou aktivitou v roce 2010 zařazenou do projektu byly tematické akce pro rodiny s dětmi. Jednalo se o nízkoprahové akce, které
probíhaly 1x za 2 měsíce v době „Centra Mája“. Byly zaměřeny na společnou výtvarnou a hudební činnost dětí a rodičů s atraktivním
tématem. Témata byla vybírána s ohledem na roční období a lidové tradice a zvyky (vítání jara, putování za sluneční květinou,
zdobení vánočního stromku pro zvířátka, masopust...) Během roku proběhlo 6 akcí.
Klienti využívali individuální psychologické služby - diagnostiku a poradenství.
Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vedoucí programu: Mgr. Jana Drahokoupilová, Mgr. Marie Dudová od 1. 10. 2010
Využití služeb v roce 2010
Individuální služby
Skupinové služby

Psychologická diagnostika a poradenství
“Centrum Mája” – klubová setkání pro rodiče s dětmi
Výtvarný kroužek
Pohybový kroužek

Využití skupinovýcn služeb:
6%

21%
“Centrum Mája” – klubová
setkání pro rodiče s dětmi
Výtvarný kroužek

73%

Pohybový kroužek

Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

20
188
74
33

18
165
62
31

35
1603
451
124

Program pro rodiny
etnicky a sociálně
znevýhodněné
Cílem programu je snižovat vliv sociálního a etnického hendikepu.
Služby jsou určeny rodinám s dětmi předškolního a mladšího školního
věku. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností dětí, součástí programu
je také podpora rodičů při výchově a vzdělávání jejich dětí. Dále se
zaměřujeme na prevenci a řešení problémů, které často nastávají při
nástupu dětí z menšinového prostředí do mateřské a základní školy.
Poskytujeme také skupinové služby.
Klienti využívali psychologickou a pedagogickou diagnostiku,
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte. Dvakrát týdně
jsme pracovali v sociálně vyloučené lokalitě se skupinou dětí
předškolního věku, soustředili jsme se na rozvoj dovedností dětí. Jednou týdně se konal ve vyloučené lokalitě volnočasový kroužek
pro děti mladšího školního věku. Od roku 2010 probíhala nově také setkání s rodiči dětí podporující rozvoj rodičovských kompetencí
v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem se v rámci prevence kriminality dále uskutečnilo
12 sportovních a kulturních integračních aktivit pro děti z vyloučených lokalit. Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle
Zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vedoucí programu: PhDr. Pavla Vlková
Využití služeb v roce 2010
Individuální služby

Skupinové služby

Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
Skupinová práce s předškolními dětmi
Skupinová práce se školními dětmi
Rodičovská setkávání
Integrační aktivity pro děti z vyloučených lokalit

Počet
dětí

Počet
rodičů

Počet
návštěv

21
24
39

20

290
390
352
19
103

29

8
4

Hračkotéka a knihovna
Hračkotéka je půjčovna hraček a speciálních pomůcek. Slouží klientům všech našich programů. Vybavení půjčovny rozšiřujeme tak, aby
byla pro děti co nejatraktivnější a zároveň co nejvíce rozvíjela 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 šesti set hraček a speciálních pomůcek.
Využití hračkotéky a knihovny v roce 2010
Klienti mají také možnost vypůjčit si knihy s tematikou výchovy a vývoje dětí.
Část fondu knihovny se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s hendikepem
Počet klientů
Počet výpůjček
a problematiku náhradní rodinné péče.
Vedoucí programu: PhDr. Pavla Vlková

49 klientů

183

14 odborných pracovníků

93

Co se stalo v roce 2010
Odbor rodiny Ministerstva práce a sociálních věcí udělil Středisku ROSA titul/status „Organizace uznaná MPSV na léta
2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

Kontroly činnosti

V dubnu byla provedena odborem sociálních věci Krajského úřadu Středočeského kraje kontrola zaměřená na výkon sociálně-právní
ochrany dětí.
Výsledek kontroly: „Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle vydaného pověření.
V září odbor rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí provedl kontrolu zaměřenou na činnost organizace, její
kvalitu, obsahovou náplň nabízených služeb, výstupy z aktivit, práce s riziky, hospodárnost a efektivnost využití finančních prostředků
a výhled činnosti na období roku 2010.
Celkové zhodnocení: „Organizace se věnuje činnosti, která je prospěšná a užitečná. Z hlediska posouzení činnosti v budoucnu uvádí
organizace zachování všech činností uvedených v žádosti o udělení titulu „uznaná organizace MPSV“. Doporučujeme získaný titul
ponechat.“

Události a zajímavosti

V lednu proběhla výstava fotografií o činnosti Střediska ROSA ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
23. dubna se uskutečnil jazzový večer pro klienty i zaměstnance.
6. června se konalo benefiční představení Divadla V.A.D. - Sága rodu Rassini.
V srpnu jsme zrekonstruovali a nově vybavili část prostor Střediska ROSA.
6. září jsme u příležitosti 18. výročí založení Střediska ROSA uspořádali zahradní slavnost a den otevřených dveří.
V říjnu a listopadu proběhla výtvarná soutěž pro děti kladenských mateřských a základních škol.
19. listopadu se konal benefiční koncert Petra Skoumala a Jana Vodňanského, na kterém předal primátor města Kladna Dan Jiránek
s paní Ilonou Svobodovou a ředitelkou Střediska ROSA Hanou Šteklovou ceny vítězům výtvarné soutěže. Další ceny poroty byly dětem
předány 8. prosince ve Slaném v Ikaros, Galerii antik.
V regionálním i místním tisku bylo publikováno deset článků a byly odvysílány dvě rozhlasové relace a jeden celotýdenní blok informací
o programech a práci Střediska ROSA.
V roce 2010 ve Středisku Rosa vykonalo praxi 28 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Zpráva o hospodaření v roce 2010
Náklady celkem

4 484 055,15 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 HPP + DPČ
• pojištění (sociální a zdravotní)
• DPP
• 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

41 478,00 Kč
93 442,96 Kč
7 833,00 Kč
28 269,20 Kč
29 452,00 Kč
64 536,00 Kč
69 032,40 Kč
29 654,99 Kč
1 523,94 Kč
20 801,43 Kč
215 666,80 Kč
1 895 844,00 Kč
631 079,00 Kč
207 225,00 Kč
7 564,00 Kč
136 584,00 Kč
31 154,00 Kč
43 829,43 Kč
164 682,00 Kč
6 474,00 Kč
43 159,00 Kč
41 312,00 Kč
9 750,00 Kč
136 450,00 Kč
151 968,00 Kč
26 400,00 Kč
224 397,00 Kč
7 970,00 Kč
6 648,00 Kč
109 875,00 Kč

Výnosy celkem
Výnosy
• kluby, hračkotéka
• pobyty
Provozní výnosy
• úroky
• ostatní výnosy
Dary, dotace a příspěvky
• MPSV
• MŠMT
• Středočeský kraj
• Statutární město Kladno
• Úřad vlády ČR
• Úřad práce Kladno
• Česlog s.r.o.
• NROS ze sbírky Pomozte dětem!
• Nadace Terezy Maxové dětem
• Nadace O2
• Nadační fond GSK
• Nadace Divoké husy
• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
• DARVIS spol. s r.o.
• RCS Kladno s.r.o.
• WINTER, spol s r.o.
• benefice
• Nikolaev Petr
• příspěvky členů Rady rodičů
• členské příspěvky
• příspěvky na provoz

Zisk

2%
4%

MPSV

Úřad práce Kladno

MŠMT

Nadace

Středočeský kraj

Firemní a soukromí sponzoři

49%
Statutární město Kladno

7%
Úřad vlády ČR

15%
2%

173,18 Kč
2 000,00 Kč
2 291 058,00 Kč
85 000,00 Kč
712 000,00 Kč
318 000,00 Kč
187 000,00 Kč
88 723,00 Kč
170 000,00 Kč
144 205,00 Kč
120 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
45 568,00 Kč
20 176,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
36 600,00 Kč
1 000,00 Kč
10 500,00 Kč
2 450,00 Kč
50 000,00 Kč

Přijaté příspěvky určené na projekty v dalším roce
(výnosy příštích období)
• NROS ze sbírky Pomozte dětem!
105 550,00 Kč

7%

10%

106 120,00 Kč
92 600,00 Kč

165 118,03 Kč

Rozdělení výnosů
4%

4 649 173,18 Kč

Výnosy a příspěvky

Poděkování
DĚkUJeMe VŠeM, kteřÍ V ROce 2010 PODPOřILI NAŠI ČINNOSt
Finanční prostředky:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Středočeský kraj
Statutární město Kladno
Úřad práce Kladno
Česlog s.r.o.
Nadační fond GSK
NROS ze sbírky Pomozte dětem
Nadace O2
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Divoké husy
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
DARVIS spol. s r.o.
RCS Kladno s.r.o
WINTER, spol. s r.o.
Nikolaev Petr

Věcné dary a služby:

V.A.D. divadlo
DARVIS spol.s r.o.
Jan Vodňanský
Petr Skoumal
Ilona Svobodová
Pavel Fechtner
Viera Szegenyová
KUPRO s.r.o.
Celestica Czech republic s.r.o.
RNDr. Tomáš Vlk
INTERTEX GALA s.r.o.
Eva Bakajsová
Aeronautik – Miloš Hrubý

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

