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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA
označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto
roce, ve kterém jsme vstoupili do třetího desetiletí, mohli
být nápomocni velkému počtu rodin z Kladna i okolí.
V roce 2013 jsme rozšířili v projektu Nový domov aktivity
v oblasti práce s pěstounskými rodinami. Naše organizace
získala pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské
péče v souladu s aktuálními změnami v zákoně. Tímto
rozšířením služeb došlo k výraznému nárůstu nových aktivit
i počtu klientů. Nabídka služeb pro další cílové skupiny
zůstala v roce 2013 bez zásadních změn a byla klienty plně
využita.
Děkuji všem donátorům, kteří v letošním roce finančně
podpořili naši činnost.
Také bych ráda na tomto místě poděkovala Statutárnímu
městu Kladnu za dlouhodobou podporu a za rekonstrukci
a zateplení budovy, kterou nám již 14 let za symbolickou
částku pronajímá.
Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří se aktivně
podíleli na činnosti organizace, za jejich odborný i velmi
lidský přístup k našim klientům.
Mgr. Hana Fechtnerová
předsedkyně sdružení

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

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

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
2013 - rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí o možnost uzavírat Dohody o výkonu pěstounské
péče, z kterého vyplývá nová podoba programu Nový
domov / rekonstrukce sídla Střediska ROSA financovaná
z prostředků majitele budovy, Statutárního města Kladna

Pracovníci
Interní zaměstnanci:
Mgr. Hana Fechtnerová, ředitelka organizace, klinická
psycholožka
Mgr. Jana Drahokoupilová, zástupkyně ředitelky, speciální
pedagožka (do 8/2013)
PhDr. Pavla Vlková, speciální pedagožka, zástupkyně
ředitelky (od 9/2013)
Petra Součková, sociální pracovnice, provozní vedoucí
„Centra Mája“
Mgr. et Mgr. Kateřina Morávková, projektová manažerka
Jitka Roubalová, provozní manažerka
Mgr. Jitka Koláčková, psycholožka
Mgr. Klára Patlichová, psycholožka
Mgr. Eva Šilarová, psycholožka
Mgr. Marie Dudová, speciální pedagožka
Mgr. Helena Kolářová, speciální pedagožka (na mateřské
dovolené)
Mgr. Tereza Stříbrná, speciální pedagožka (do 5/2013)
Ing. Petr Miklas, psychoterapeut (do 8/2013)
Bc. Šárka Bezděková, Dis., sociální pracovnice
Jitka Boudníková, sociální pracovnice, administrativní
pracovnice
Mgr. Ilona Kaftanová, sociální pracovnice
Kateřina Horníková, Dis., sociální pracovnice
Mgr. Pavla Krčová, sociální pracovnice (3, 4/2013)
Pavlina Fenclová, projektová a administrativní pracovnice
Externí domácí konzultanti a vedoucí skupinové práce
s dětmi:
Bc. Zuzana Pokorná, Bc. Renáta Malá, Mgr. Klára
Kolátorová
Asistenti při skupinové práci s dětmi:
Kristýna Bídová, Radka Cieslarová, Anežka Čermáková,
Dana Červená, Kristýna Dvořáková, Heda Frajová, Žaneta
Hašková, Dis., Jakub Hašek, Magdaléna Horynová,
Bc. Marek Chalupa, Josef Chládek, Kateřina Kábová,
Bc. Nikola Kadrlová, Tereza Kalousková, Anna Kohoutová,
Eliška Kolková, Markéta Koštáková, Barbora Krausová,
Tomáš Mikovec, Bc. Andrea Puškášová, Doris Průšová, Lea
Sýkorová, Filip Skoumal, Mgr. Ilona Svobodová, Zuzana
Švancarová, Andrea Tichá, Martina Vlková
Vedení účetnictví:
DARVIS spol. s r.o.

Činnosti Střediska ROSA v roce 2013
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
pro 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 č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
V rámci tohoto pověření spolupracujeme s odděleními
sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Kladno,
Městského úřadu Slaný, Kralupy nad Vltavou 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 2013 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 – proběhl
1 cyklus 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 sociálně-právní ochraně dětí a podle
Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (odborné
sociální 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

V roce 2013 jsme poskytovali:

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, o prognóze jeho
stavu v budoucnosti apod. Cílem odborníků i rodičů je poté
maximální možný rozvoj dovedností dětí s hendikepem.
Dětem v rámci klubových setkávání a pobytových akcí
umožňujeme se scházet s vrstevníky a trávit aktivně volný
čas během programu přizpůsobeného jejich dovednostem.
Pro děti nabízíme také osobní asistenty, kteří je doprovázejí
na volnočasové aktivity mimo naše zařízení. Významnou
složkou programu je i podpora rodičů. Jedná se o pomoc
odborníků a také o vzájemnou výměnu zkušeností
a podporu ze strany ostatních rodičů.

Skupinové služby:
•
kluby rodin s dětmi do 7 let – probíhaly jedenkrát týdně
formou hrových aktivit
•
kluby rodin s dětmi a mladými dospělými do 18 resp.
26 let – probíhaly jedenkrát za dva týdny se zaměřením
na podporu jejich vývoje a sociálních dovedností
•
psychoterapeutické skupiny pro rodiče – probíhaly
celoročně v době obou klubů, byly zaměřeny
na relaxaci, řešení obtížných rodinných situací
a osobnostní rozvoj
•
přednášky odborníků na téma 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

Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně – pedagogická diagnostika a poradenství
•
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
•
individuální psychoterapie pro rodiče
•
doprovod dětí se ZP na volnočasové aktivity

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 (raná péče,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Vedoucí programu:
Mgr. Jana Drahokoupilová (do 8/2013), Mgr. Hana
Fechtnerová
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji“
•
Nadace Charty 77
•
Krajský úřad Středočeského kraje – Fond hejtmana
•
Statutární město Kladno
•
sponzoři

Program pro rodiny
s dětmi v adopci
a pěstounské péči
Nový domov
Jedná se o dlouhodobý program, který realizujeme od roku
2001. V rámci tohoto programu jsme podporovali náhradní
rodiny při vytváření domova s laskavými vztahy a bezpečným
prostředím pro přijaté děti, a to jak po převzetí dítěte tak
v dalších obdobích. Rodičům jsme dlouhodobě poskytovali
pomoc při zvládání specifik výchovy dítěte v náhradní
rodině, při řešení možných krizových situací (např. sdělení
dítěti, že nežije v biologické rodině), pomáhali jsme také při
adaptaci na novou situaci po přijetí dítěte do rodiny.
V roce 2013 došlo k významnému rozšíření programu
v návaznosti na novelu Zákona o sociálně právní ochraně
dětí. Středisko ROSA rozšířilo pověření k sociálně- právní
ochraně o uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Od
května 2013 byly uzavřeny „Dohody“ s šedesáti rodinami.

1. Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
V roce 2013 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
•
individuální a rodinná psychoterapie
•
pomoc při kontaktu s biologickou rodinou
•
domácí konzultace
Skupinové služby:
•
týdenní pobyt pro rodiny s dětmi v Kašperských Horách
•
dva čtyřdenní pobyty pro rodiny s dětmi v Holanech
u České Lípy
•
klubové aktivity a přednášky
Činnosti v tomto programu byly poskytovány podle Zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle
Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Vedoucí programu:
Ing. Petr Miklas (do 3/2013), Petra Součková (od 4/2013)

Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji“
•
Statutární město Kladno
•
sponzoři

2. Doprovázení pěstounských rodin
V roce 2013 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče
•
pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem
•
pomoc při zajištění osobní péče o svěřené děti
•
respitní péče
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
•
individuální psychoterapie
•
vzdělávání rodičů v oblasti výchovy a péče o děti
•
pomoc při kontaktu s biologickou rodinou
Skupinové služby:
•
kluby rodin s dětmi - rodiny se scházely jednou za
2 týdny, klienti společně navštívili mj. „Mikulášskou
s Českou televizí“
•
přednášky odborníků zaměřené na výchovu a péči
o děti v náhradních rodinách - proběhlo 8 přednášek
Činnosti v tomto programu byly poskytovány podle Zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
Vedoucí programu:
Petra Součková (od 4/2013)
Služby byly hrazeny ze státního příspěvku na výkon
pěstounské péče dle Zákona č. 359/1999 Sb.

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
zejména na rozvoj znalostí a dovedností dětí, součástí
programu je také podpora rodičů při výchově a vzdělávání
jejich dětí, při získávání nových rodičovských kompetencí.
Dále se zaměřujeme na prevenci a řešení problémů, které
často nastávají při nástupu dětí z menšinového prostředí do
mateřské a základní školy.

V roce 2013 jsme poskytovali:
Individuální služby:
•
psychologická diagnostika a poradenství
•
speciálně-pedagogická diagnostika a poradenství
•
domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte
a rodičovských kompetencí
Skupinové služby:
•
skupinová práce s dětmi předškolního věku – byla
zaměřena na rozvoj předškolních dovedností dětí, děti
se scházely dvakrát týdně, aktivity předškolních dětí
probíhaly v lokalitě Kladno – Dubí
•
skupinová práce s dětmi školního věku - děti se
scházely jednou týdně při volnočasových činnostech
v prostorách pronajatých Církví československou
husitskou v Kladně
•
rodičovská setkání - důraz byl kladen na podporu
výchovných a vzdělávacích kompetencí rodičů,
uskutečnila se čtyři setkání
•
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 7 akcí s velkým ohlasem u dětí i jejich
rodičů
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 (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Vedoucí programu:
PhDr. Pavla Vlková
Služby byly financovány z těchto zdrojů:
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji“
•
Úřad vlády ČR – Rada vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny
•
Statutární město Kladno
•
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
•
sponzoři

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 setkání s odborníky – psychologem, logopedem.

V roce 2013 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, den země, pálení čarodějnic, mikulášská besídka,
aj. se konaly jedenkrát měsíčně
•
hudebně-pohybový kroužek – konal se jednou týdně
•
výtvarný a grafomotorický kroužek – konal se třikrát
týdně
•
besedy rodičů s psychologem a dalšími odborníky
o vývoji a výchově dětí se konaly jedenkrát měsíčně,
proběhly besedy s pediatrem, logopedem, Montessori
pedagogem
Vedoucí programu:
Petra Součková
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. Vedle různých hraček
máme i speciální nabídku polohovadel, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním
postižením. Hračky využívají i 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

Využití služeb v roce 2013
Psychologická poradna pro rodiny s dětmi
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči – Nový domov
Individuální služby
Skupinové služby
Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné
Individuální služby
Skupinové služby
Rodinné centrum Mája
Individuální služby
Skupinové služby

Počet dětí
190
15
Počet dětí
42
78
Počet dětí
97
99
Počet dětí
97
77
Počet dětí
21
296

Počet rodičů
248
20
Počet rodičů
48
96
Počet rodičů
101
109
Počet rodičů
65
13
Počet rodičů
22
281

Počet návštěv
907
207
Počet návštěv
245
988
Počet návštěv
315
134
Počet návštěv
1430
950
Počet návštěv
59
2841

Další aktivity Střediska ROSA
•

•
•

•

Dne 28. března 2013 se v Zámecké galerii Kladno konalo slavnostní
ocenění dobrovolníků Středočeského kraje za jejich nezištnou činnost
pro druhé, a to národní cenou dobrovolníků „Křesadlo“. Za naši organizaci
byly oceněny dvě dobrovolnice, paní Mgr. Ilona Kaftanová, domácí
konzultantka a paní Viera Szegényová za canisterapii s fenkou Ájou.
Uspořádali jsme přednášky pro děti a učitele ZŠ s tématikou začleňování
dětí se zdravotním hendikepem do běžných škol.
Organizace se zapojila do šestého ročníku kampaně „Týden rané péče
2013“. Celorepubliková kampaň proběhla v období od 25. 11. 2013 do
1. 12. 2013. Cílem bylo upozornit veřejnost na problematiku rodin dětí se
zdravotním postižením.
V roce 2013 jsme i nadále poskytovali souvislé odborné praxe pro studenty
SOU a SOŠ Kladno, dále individuální praxe pro studentky dalších středních,
vyšších odborných škol a vysokých škol z oblasti sociální práce, speciální
pedagogiky a psychologie. Celkem bylo v roce 2013 na praxi v naší
organizaci 29 studentů.

Zpráva o hospodaření v roce 2013
Náklady celkem

6 617 130,82 Kč

Spotřeba materiálu
kancelářské potřeby
hračky, pomůcky
literatura
pohonné hmoty
výpočetní a telekom. technika
nábytek
ostatní

31 443,00 Kč
207 598,00 Kč
16 520,00 Kč
10 179,90 Kč
133 656,00 Kč
110 838,26 Kč
222 319,00 Kč

Spotřeba energie
elektrická energie
plyn
voda
teplo

43 015,69 Kč
894,74 Kč
18 308,24 Kč
160 005,00 Kč

Osobní náklady
hrubé mzdy HPP + DPČ
sociální a zdravotní pojištění
DPP
ostatní zákonná pojištění

2 839 788,00 Kč
929 628,00 Kč
219 280,00 Kč
10 615,00 Kč

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
respitní péče
ostatní služby

167 745,00 Kč
64 436,00 Kč
64 127,69 Kč
219 586,00 Kč
6 370,00 Kč
108 568,00 Kč
37 088,40 Kč
132 532,00 Kč
120 600,00 Kč
310 963,00 Kč
29 514,00 Kč
102 480,00 Kč
109 847,66 Kč

Ostatní náklady
bankovní poplatky
ostatní
odpisy dlouhodobého majetku

7 494,00 Kč
7 592,24 Kč
174 098,00 Kč

Výnosy celkem

7 298 104,30 Kč

Výnosy
kluby, hračkotéka, kroužky, asistované
kontakty
122 124,00 Kč
pobyty
127 546,00 Kč
Individuální projekt „Základní síť sociálních
služeb ve Středočeském kraji”
3 443 857,30 Kč
Úřad práce ČR – státní příspěvek na výkon
pěstounské péče
773 423,00 Kč
školení pěstounů pro jiné organizace
42 456,00 Kč
Statutární město Kladno – program
prevence kriminality
13 000,00 Kč
Provozní výnosy
ostatní výnosy
Dary, dotace, příspěvky
MPSV ČR
Statutární město Kladno
Úřad vlády ČR – Rada vlády ČR pro
záležitosti romské menšiny
MŠMT ČR
Nadace Charty 77
Středočeský kraj
Manufaktura, Český národní podnik s.r.o
Ilona Svobodová
příspěvky členů Rady rodičů
Winter spol. s r.o.
příspěvky na provoz
členské příspěvky

Zisk

9,00 Kč
1 865 250,00 Kč
450 000,00 Kč
200 000,00 Kč
89 880,00 Kč
81 409,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
9 500,00 Kč
5 000,00 Kč
2 900,00 Kč
1 750,00 Kč

680 973,48 Kč

Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2013 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
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajský úřad Středočeského kraje – Fond hejtmana
Nadace Charty 77
Manufaktura, Český národní podnik s.r.o.
Ilona Svobodová
WINTER, spol. s r.o.
NROS ze sbírky Pomozte dětem! – dotace bude využita v roce 2014
Věcné dary a služby:
DARVIS spol. s r.o.
Chance 4 Children (C4C)
Náboženská obec Církve československé husitské v Kladně
ZUŠ Kladno, Moskevská
LEGO Production s.r.o.
AERONAUTIK PRAHA, s.r.o. – 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

