Středisko pomoci ohroženým dětem
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Výroční zpráva 2012
“20 let Střediska ROSA 1992-2012”

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
v letošním roce oslavilo Středisko ROSA neuvěřitelné 20. výročí svého založení.
Velmi mě těší, že i po dvaceti letech stále trvá zájem o naše služby, a to jak ze strany klientů samotných, tak i ze strany odborné
veřejnosti. Také jsem ráda, že se nám daří zajišťovat po celou dobu finanční prostředky pro naši práci. Velmi důležitá je pro
nás spolupráce se Statutárním městem Kladnem, s odborníky z dalších institucí, kteří pracují s rodinami s dětmi, spolupráce se
školskými zařízeními a dětskými lékaři. Díky této spolupráci je Středisko ROSA již dlouhodobě nedílnou součástí sítě sociálních
služeb na Kladensku.
V roce 2012 jsme zrealizovali původně naplánované aktivity ve všech programech. Vzhledem k poptávce klientů došlo ke změně
koncepce v programu Dobrý start. V souvislosti s potřebami klientů bylo rozšířeno Rodinné centrum Mája. Rodinám byly v rámci
centra nabídnuty inovované služby zaměřené na rozvoj dětí, rozvoj vztahů mezi rodiči a dětmi a na vytváření prostředí pro
rozšíření společenských kontaktů mezi rodinami.
V průběhu roku jsme v souvislosti s kulatým výročím organizace uspořádali propagační akce pro naše klienty a pro širokou
i odbornou veřejnost. Cílem bylo seznámit je s komplexní škálou našich služeb a ohlédnout se za uplynulými lety. Akce
moderovala čestná členka Střediska ROSA Ilona Svobodová, která se Střediskem ROSA dlouhodobě spolupracuje a podporuje
jeho činnost.
Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně i morálně naši činnost podpořili. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří se v letošním
roce podíleli na kvalitě a odbornosti poskytovaných služeb.
Do dalších let bych ráda popřála Středisku ROSA nové nápady, spokojenost z kvalitní práce a v neposlední řadě i dostatek
finančních prostředků.
Mgr. Hana Fechtnerová
předsedkyně sdružení

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 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
•
zlepšování komunikace a vztahů mezi rodiči a dětmi
•
snižování sociální izolace rodin

Rada Střediska ROSA
Mgr. Hana Fechtnerová, předsedkyně
PhDr. Pavla Vlková, zástupkyně předsedkyně
Jitka Boudníková, členka
Mgr. Jana Drahokoupilová, členka
Mgr. Helena Kolářová, členka
(viz foto)

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. 359/1999 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 2011 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“
2011 - rozšíření programu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 7 do 26 let
2012 - rozšíření programu Rodinného centra Mája
- oslavy 20. výročí Střediska ROSA

Pracovníci
Interní zaměstnanci:
Mgr. Hana Fechtnerová, ředitelka organizace, psycholožka
Mgr. Jana Drahokoupilová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka
PhDr. Pavla Vlková, speciální pedagožka
Ing. Petr Miklas, psychoterapeut
Mgr. Jitka Koláčková, psycholožka
Mgr. Helena Kolářová, speciální pedagožka (na mateřské dovolené)
PhDr. Daniel Doležal, psycholog (do 8/2012)
Mgr.Klára Patlichová, psycholožka (od 11/2012)
Mgr. Tereza Stříbrná, speciální pedagožka
Jitka Boudníková, sociální pracovnice, administrativní pracovnice
Lenka Tesařová, provozní vedoucí Centra Mája
Petra Součková, provozní vedoucí Centra Mája (od 11/2012)
Ing. Klára Kolbeková, projektový koordinátor (do 11/2012)
Jitka Roubalová, provozní manažer
Externí domácí konzultanti:
Mgr. Marie Dudová , Mgr. Petra Horynová, PhDr. Bohdana Hyťhová , Bc. Jan Merunka
Asistenti při skupinové práci s dětmi:
Radka Cieslarová, Michaela Daňková, Kristýna Dvořáková, Petra Frýzková, Žaneta Hašková, Jakub Hašek, Marek Chalupa, Zuzana
Jirků, Andrea Jurjůová, Kateřina Kábová, Nikola Kadrlová, Jana Kleindienstová, Anna Kohoutová, Eliška Kolková, Lucie Konvalinová,
Markéta Koštáková, Barbora Krausová, Tereza Malanowska, Markéta Nežerná, Andrea Puškášová, Kateřina Scheinpflugová, Zuzana
Švancarová, Andrea Tichá, Veronika Tomanová
Dobrovolníci:
Bc. Ilona Kaftanová, Viera Szegenyová
Vedení účetnictví:
DARVIS spol.s.r.o.

Činnost Střediska ROSA v roce 2012
Psychologická poradna pro rodiny s dětmi
Cílem programu je pomáhat klientům řešit osobní, rodinné, školní nebo výchovné 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.).
Středisko je pověřeno sociálně-právní ochranou dětí dle Zákona 359/1999 Sb. V rámci tohoto pověření spolupracujeme
s odděleními sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Kladna 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.
V roce 2012 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně – pedagogická diagnostika a poradenství
•
individuální psychoterapie pro děti
•
rodinná terapie
•
asistované kontakty pro děti a rodiče během rozvodového řízení a po něm
Skupinové služby:
•
stimulační program pro předškoláky Maxík – proběhly 2 cykly tohoto tříměsíčního
programu
•
stimulační program pro předškoláky Hrajeme si před školou – proběhly 2 cykly
tohoto tříměsíčního programu
•
skupinová terapie pro děti mladšího školního věku – proběhly 2 tříměsíční cykly
s rodičovskými skupinami zaměřenými na řešení obtížných situací ve výchově
Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (registrovaná
služba Odborné poradenství).
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Fechtnerová
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Statutární město Kladno
•
sponzoři

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 26 let.
Na základě diagnostiky rodiče získávají informace o druhu a závažnosti postižení dítěte, prognóze jeho stavu v budoucnosti apod.
Cílem odborníků i rodičů je poté maximální možný rozvoj dovedností dětí s hendikepem.
Dětem program umožňuje scházet se s vrstevníky a trávit aktivně volný čas během programu přizpůsobeného jejich
dovednostem. Pořádáme tematické akce (karneval, vánoční besídka apod.), pravidelně se koná canisterapie. V případě potřeby
mají děti osobního asistenta. Jako novou službu jsme zařadili volnočasové aktivity pro školní děti s hendikepem.
Významnou složkou programu je i podpora rodičů. Jedná se o pomoc odborníků a také o vzájemnou výměnu zkušeností
a podporu ze strany ostatních rodičů.
V roce 2012 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně – pedagogická diagnostika a poradenství
•
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
•
individuální psychoterapie pro rodiče
•
videotrénink interakcí
•
doprovod na mimoškolní aktivity
Skupinové služby:
•
kluby rodin s dětmi do 7 let – probíhaly jedenkrát týdně formou hrových aktivit
•
kluby rodin s dětmi do 18let – probíhaly jedenkrát za dva týdny se zaměřením na
podporu vývoje a sociálních dovedností dětí
•
psychoterapeutické skupiny pro rodiče – probíhaly celoročně v době klubů, byly
zaměřeny na relaxaci, řešení obtížných rodinných situací a osobností rozvoj
•
přednášky odborníků na témata dle aktuálních potřeb rodičů
•
týdenní pobyt pro rodiny s dětmi v Kašperských Horách
•
dva čtyřdenní pobyty pro rodiny s dětmi v Holanech u České Lípy
Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (registrované
služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Vedoucí programu:
Mgr. Jana Drahokoupilová
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Statutární město Kladno
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji“
•
Nadace Naše dítě
•
sponzoři

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 zvykat si na „nové
děti“, 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, ve kterých péči o dítě převzali příbuzní, většinou prarodiče
dítěte nebo sourozenci jeho rodičů. Další část našich klientů tvoří rodiny, které přijaly dítě z ústavní péče. Služby v programu
využívají také žadatelé o náhradní rodinnou péči.
V roce 2012 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně – pedagogická diagnostika a poradenství
•
individuální psychoterapie
•
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
Skupinové služby:
•
kluby rodin s dětmi – rodiny se scházely jednou za 2 týdny pro děti byl připraven
hrový program
•
psychoterapeutické skupiny pro rodiče – byly zaměřeny na relaxaci, řešení
obtížných životních situací a seberozvoj, konaly se jedenkrát za dva týdny
•
přednášky odborníků zaměřené na výchovu v náhradních rodinách
•
týdenní pobyt pro rodiny s dětmi v Kašperských Horách
•
dva čtyřdenní pobyty pro rodiny s dětmi v Holanech u České Lípy
Činnosti v tomto programu byly poskytovány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vedoucí programu:
Ing. Petr Miklas
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Statutární město Kladno
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji“
•
sponzoři

Program pro rodiny s dětmi od narození do 6 let
– Rodinné centrum Mája
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 využívají možnost trávit čas v našich hernách. Kromě setkávání
rodin jim nabízíme kroužky zaměřené na rozvoj dětských dovedností,
setkání s odborníky, tematicky zaměřené akce. V případě potřeby klienti
využívají také individuální konzultace s odborníky – psychologem,
logopedem.
V roce 2012 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
logopedické konzultace
•
psychoterapie
Skupinové služby:
•
setkání rodin s dětmi – konala se třikrát týdně
•
tematické akce pro rodiny s dětmi – karneval, vítání jara, setkání
se Skřítkem Podzimníčkem, mikulášská besídka, aj. se konaly
jedenkrát měsíčně
•
pohybový kroužek – konal se jednou týdně
•
výtvarný a grafomotorický kroužek – konal se dvakrát týdně
•
besedy rodičů s psychologem a dalšími odborníky o vývoji
a výchově dětí se konaly jedenkrát měsíčně
Vedoucí programu:
Lenka Tesařová (do 10/2012), Petra Součková (od 11/2012)
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Statutární město Kladno
•
sponzoři

Hračkotéka a knihovna
Hračkotéka je půjčovna hraček a speciálních pomůcek pro klienty našich programů. Neustále ji rozšiřujeme, aby co nejvíce
rozvíjela dovednosti dětí. Máme speciální nabídku polohovadel, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti se
zdravotním postižením. Hračky využívají odborní pracovníci během domácích konzultací zaměřených na rozvoj dítěte.
Hračkotéka slouží i odborníkům z jiných institucí. Vybírat lze z více než šesti set hraček a speciálních pomůcek.
Klienti mají také možnost vypůjčit si knihy s tématikou výchovy a vývoje dětí včetně dětí se speciálními potřebami.
Vedoucí programu:
PhDr. Pavla Vlková

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 znalostí a 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.
V roce 2012 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně-pedagogická diagnostika a poradenství
•
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
Skupinové služby:
•
skupinová práce s dětmi předškolního a školního věku – děti se scházely jednou týdně při volnočasových činnostech
•
rodičovská setkání – byla zaměřena na podporu výchovných a vzdělávacích kompetencí
•
integrační aktivity pro děti z vyloučených lokalit – tyto akce se vzdělávacím, kulturním nebo sportovním zaměřením se
konaly ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem v rámci prevence kriminality, během roku proběhlo 11 akcí s velkým
ohlasem u dětí i jejich rodičů
Skupinové aktivity probíhaly v prostorách zapůjčených Církví
československou husitskou v Kladně. V prosinci byla zahájena také
setkávání předškolních dětí v lokalitě Kladno – Dubí. Tato setkávání
navázala na dlouholeté působení ve vyloučené lokalitě
„U Masokombinátu“, která byla v roce 2011 uzavřena.
Činnosti v tomto programu byly vykonávány podle Zákona č. 359/1999
Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách (registrovaná služba sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi).
Vedoucí programu:
PhDr. Pavla Vlková
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Úřad vlády ČR – Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
•
Statutární město Kladno
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji“
•
sponzoři

Využití služeb v roce 2012
Psychologická poradna pro rodiny s dětmi
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Individuální služby
Skupinové služby
Nový domov – program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 6 let – Rodinné centrum Mája
Individuální služby
Skupinové služby
Hračkotéka a knihovna

Události roku 2012

Počet dětí
266
45
Počet dětí
49
100
Počet dětí
29
19
Počet dětí
60
87
Počet dětí
1
344

Počet rodičů
347
50
Počet rodičů
62
120
Počet rodičů
36
40
Počet rodičů
45
20
Počet rodičů
1
301
Počet uživatelů
101 klientů
12 odborníků

Počet návštěv
1370
691
Počet návštěv
462
1446
Počet návštěv
147
391
Počet návštěv
1428
461
Počet návštěv
2
3096
Počet výpůjček
245
50

Výstava hraček
Od března do června se konala v Zámecké galerii města Kladna interaktivní výstava hraček a speciálních pomůcek z fondu naší
půjčovny - „Hračkotéky“. Na vernisáži 23. března vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Kladno, Moskevská. Po dobu konání výstavy měly
základní a mateřské školy možnost přijít nejen na výstavu, ale také se zúčastnit soutěží za malou odměnu.
20. výročí Střediska ROSA
V červenci 2012 uplynulo 20 let od založení Střediska. Oslavy tohoto výročí se konaly 6. září. Zahradní slavnosti se účastnili
pracovníci i klienti, hosté ze spolupracujících organizací, zastupitelé Statutárního města Kladna i představitelé dalších institucí,
které Středisko ROSA podporují. Akci moderovala paní Ilona Svobodová,
čestná členka Střediska ROSA. Kromě blahopřání Středisku ROSA k jubileu
si hosté poslechli vystoupení dětského sboru, vypustili balónky, děti plnily
zábavné úkoly s pohádkovými bytostmi. Poblahopřát přilétl i duch Kašpík,
dlouholetý přítel z místa pravidelných psychorehabilitačních pobytů –
Kašperských Hor.
Benefice VAD listopad
V listopadu se konalo benefiční představení Divadla V.A.D. Kladno pro
Středisko ROSA. Divadlo V.A.D. zahrálo pro naši organizaci již popáté,
a to komedii „Píseček“. Potěšilo nás, že Divadlo Lampion, ve kterém
se akce konala, bylo vyprodáno a výtěžek akce jsme mohli použít ve
prospěch našich klientů.

45 %

Zpráva o hospodaření v roce 2012
Náklady celkem

4 860 880,95 Kč

Spotřeba materiálu
kancelářské potřeby
hračky, pomůcky
literatura
pohonné hmoty
výpočetní a telekomunikační technika
ostatní

12 603,50 Kč
92 394,88 Kč
14 461,00 Kč
13 171,30 Kč
76 483,00 Kč
109 521,00 Kč

Spotřeba energie
elektrická energie
plyn
voda
teplo

41 431,48 Kč
915,26 Kč
16 837,76 Kč
219 800,50 Kč

Osobní náklady
hrubé mzdy HPP, DPČ
sociální a zdravotní pojištění
DPP
ostatní zákonná pojištění
Služby
opravy
cestovné
telefony a internet
nájmy včetně pobytů
poštovné
školení, semináře, přednášky
propagace
správa VT
konzultační činnost, vyšetření
vedení účetnictví, konzultace
DNHM - SW + diagnostika
ostatní služby
Ostatní náklady
bankovní poplatky
ostatní
odpisy dlouhodobého majetku

2 271 180,00 Kč
768 587,00 Kč
173 870,00 Kč
9 674,00 Kč
20 311,00 Kč
56 731,00 Kč
47 352,42 Kč
227 637,00 Kč
5 731,00 Kč
39 497,00 Kč
37 875,80 Kč
20 160,00 Kč
143 100,00 Kč
210 120,00 Kč
68 260,00 Kč
81 866,60 Kč

Výnosy celkem

4 937 973,03 Kč

Výnosy
kluby, hračkotéka, kroužky
pobyty
Individuální projekt “Základní síť
sociálních služeb ve Středočeském kraji”
Provozní výnosy
úroky

2 220 516,03 Kč
5,00 Kč

Dary, dotace, příspěvky
MPSV
Statutární město Kladno
Úřad vlády ČR - Rada vlády ČR pro
záležitosti romské menšiny
výtěžek benefiční akce
Nadace Naše dítě
DARVIS spol. s r.o.
Mgr. Veronika Mandlíková
Roma Ministries
příspěvky členů rady rodičů
WINTER spol. s r.o.
členské příspěvky
RCS Kladno, s.r.o.
Sára Holečková
příspěvky na provoz

Zisk

1 631 357,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
22 350,00 Kč
21 825,00 Kč
16 000,00 Kč
10 000,00 Kč
8 000,00 Kč
7 500,00 Kč
6 000,00 Kč
2 450,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
400,00 Kč

77 092,08 Kč

6%

10 289,00 Kč
12 957,45 Kč
58 062,00 Kč

145 085,00 Kč
143 485,00 Kč

Individuál
síť sociáln

1%
4 % 0,5 %

MPSV

Statutární
10,5 %

Výnosy a
45 %

Individuální projekt Základní
síť sociálních služeb

Firemní a soukromí sponzoři

MPSV

Benefice

Statutární město Kladno
Výnosy a příspěvky
Úřad vlády ČR – Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

33 %

Úřad vlád

Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2012 podpořili naši činnost:

Individuální projekt „ Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji “– CZ.1.04/3.1.00/05.00021-704
a CZ.1.04/3.1.00/05.00021-731
Individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu je financována služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.
Finanční prostředky:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad vlády ČR – Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Statutární město Kladno
Nadace Naše dítě
DARVIS spol. s r.o.
Mgr. Veronika Mandlíková
Roma Ministries
WINTER, spol. s r.o.
RCS Kladno, s.r.o.
Sára Holečková
Věcné dary a služby:
DARVIS spol. s r.o.
Statutární město Kladno
Náboženská obec Církve československé husitské v Kladně
Kompek, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r. o.
Monika Muselová
RNDr. Tomáš Vlk
Divadlo V.A.D. Kladno
ZUŠ Kladno, Moskevská
Střední zdravotnická škola Kladno
Agentura MADI
LEGO Production s.r.o.

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

