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Vážení přátelé,

Mgr. Hana Šteklová, předsedkyně
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Jitka Boudníková, členka rady
Mgr. Jana Drahokoupilová, členka rady
Mgr.Helena Plešingerová, členka rady

právě jste otevřeli výroční zprávu Střediska pomoci
ohroženým dětem ROSA. Ráda bych Vás touto cestou
informovala o naší činnosti v roce 2005.
V tomto roce uplynulo 13 let od založení Střediska.
Třináctka je často pokládána za magické číslo. I my
jsme proto očekávali, co nám tento rok přinese a jak
bude činnost našeho Střediska pokračovat. Nyní na
konci tohoto roku musím říci, že tento rok byl pro nás
dobrý, a opět se v něm potvrdila potřebnost naší práce.
Počet klientů, kterým jsme služby poskytovali, byl i
v roce 2005 vysoký a rozšířili jsme spolupráci s dalšími
organizacemi v Kladně
i s dalšími profesními
organizacemi v naší republice.
Všechny plánované aktivity Střediska, většinou
dlouhodobé, probíhaly podle předpokladu. Navíc se nám
podařilo některé programy rozšířit a tím je i zkvalitnit.
Zejména se jednalo o kluby pro rodiny s dětmi
s postižením, které jsme od září, vzhledem k velkému
počtu zájemců, rozdělili na skupinu rodičů s dětmi
předškolními a skupinu rodičů s dětmi školními. Také se
nám podařilo rozšířit kluby pro rodiny, které mají děti
v náhradní rodinné péči. Rozšířili jsme sortiment hraček,
které půjčujeme klientům.
Celá naše dlouhodobá činnost by však nebyla možná
bez finanční a morální podpory různých státních,
nestátních a městských institucí, nadací a našich
sponzorů. Ráda bych všem na tomto místě poděkovala.
Podpory si velmi vážíme, všichni si uvědomujeme, že
bez ní by naše organizace neměla šanci dále vyvíjet
svou činnost. Doufáme, že naše spolupráce bude
pokračovat i nadále.
Moje
poděkování také patří všem pracovníkům
Střediska, kteří se podílejí na realizaci jednotlivých
programů, protože jsou to oni, kdo vytvářejí příjemné
prostředí a odborné zázemí, pro které nás klienti i
instituce vyhledávají.
Věřím, že i v dalších letech se bude činnost Střediska
úspěšně rozvíjet.
Mgr. Hana Šteklová
ředitelka Střediska 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.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2005 podpořili naši činnost:
Finanční prostředky:
Středočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Kladno
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
British Embassy Prague
Nadace Eurotel
Nadace Divoké husy
ECK Generating, s.r.o, člen Kladno Energy Businessesgenerální partner
Česlog s.r.o.
nkt cables a.s.
Společnosti Siemens s.r.o.
RCS s.r.o.
RNDr. Tomáš Vlk
paní Dana Průšová
MUDr. Irena Plešingerová
Věcné dary a služby:
DARVIS spol.s r.o.
Potraviny M. Jiroušková
Blanka Palivcová, ELEKTRO
Česlog s.r.o.
Design 91
Komorní flétnový soubor 1. ZUŠ Kladno
Církev československá husitská
ČSAD MHD Kladno a.s.

Pracovníci
Mgr. Hana Šteklová, ředitelka organizace, psycholožka
Mgr. Helena Plešingerová, zástupkyně ředitelky, speciální
pedagožka
Mgr. Jitka Koláčková,psycholožka
PhDr. Pavla Vlková, vedoucí projektů
Mgr.Gabriela Mikulková, psycholožka
Mgr.Jitka Pýchová, psycholožka

Mgr.Iveta Pízová, speciální pedagožka
Jana Myškovská, administrativní pracovnice
Dále se na činnosti Střediska podílelo 28 externích
spolupracovníků – psychoterapeutů, domácích konzultantů a
asistentů při práci s dětmi.
Vedení účetnictví:
DARVIS spol.s r.o.

Činnost Střediska v roce 2005
Programy Střediska ROSA
v roce 2005

Služby, které klienti jednotlivých
programů využívali

Program pro širokou veřejnost
Psychologická a pedagogická poradna slouží všem zájemcům
– dospělým, dětem i celým rodinám, kteří chtějí řešit své
osobní, rodinné, školní, výchovné problémy.

Psychologická diagnostika a terapie - 145 rodin
Pedagogická diagnostika a náprava - 25 rodin
Domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte - 20 rodin

Program pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami
Cílem programu je zmírňovat obtíže plynoucí ze specifických
poruch učení, poruch chování, lehkých mozkových dysfunkcí
dítěte apod.
Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Cílem je napomoci co nejlepšímu rozvoji dítěte. Dále
pomáháme celé rodině vyrovnat se s úskalími, které výchova
dítěte s postižením přináší.

Videotrénink interakcí - 4 rodiny + 1 škola
Grafomotorický kroužek pro předškoláky - 10 rodin
Centrum "Mája" pro rodiče s dětmi ve věku do 4 let - 369
rodin
Hračkotéka - půjčovna hraček a speciálních pomůcek - 68
rodin
Knihovna pro rodiče s literaturou o výchově - 37 rodin

Program pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 4 let
Program má preventivní charakter. Podporuje zdravý rozvoj
dítěte. Rodiče si mohou vyměňovat své zkušenosti,
konzultovat je s odborníky, dozvědí se více o výchově a vývoji
svých dětí.

Klub rodin s dětmi se zdravotním postižením - 19 rodin
Klub rodin s dětmi v adopci a pěstounské péči - 9 rodin
Skupinová
práce
s dětmi
z etnicky
znevýhodněného prostředí - 19 rodin

a

sociálně

Týdenní a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi - 9 rodin
Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné
Cílem je pomoci rodinám připravovat předškoláky na školní
docházku, předcházet
přeřazování školních dětí
do
speciálních škol.
Školním dětem program nabízí také
volnočasové aktivity.

Psychoterapeutická skupina pro
zdravotním postižením - 18 rodin

maminky

dětí

Psychoterapeutická skupina pro děti s problémovým
chováním - 14 rodin
Klub rodin s dětmi se zdravotní postižením – 19 rodin

Program pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči
Program pomáhá
se zvládnutím specifik, které přináší
výchova dítěte v adopci nebo pěstounské péči.

se

Klub rodin s dětmi v adopci a pěstounské péči – 9 rodin

Zpráva o hospodaření v roce 2005
Účetní rozvaha
Samostatné movité věci
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady příštích období
Celkem
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
• kancelářské potřeby
• hračky, pomůcky
• literatura
• pohonné hmoty
• výpočetní technika
• nábytek
• ostatní
Spotřeba energie
• elektrická energie
• plyn
• voda
• teplo

Aktiva
233 000,00 Kč
10 995,50 Kč
76 672,87 Kč
37 740,00 Kč
15 221,00 Kč
373 629,37 Kč
2 818 328,90 Kč
31 078,50 Kč
81 625,00 Kč
8 738,00 Kč
49 957,25 Kč
39 003,50 Kč
69 152,00 Kč
88 828,20 Kč
21 966,95 Kč
579,00 Kč
11 905,00 Kč
160 072,60 Kč

Osobní náklady
• hrubé mzdy
1 057 449,00 Kč
• pojištění (sociální a zdravotní)
369 932,00 Kč
• OON
185 227,00 Kč
Služby
• opravy
50 216,30 Kč
• cestovné
17 516,00 Kč
• telefony
32 768,50 Kč
• nájmy včetně pobytů
157 705,00 Kč
• poštovné
4 126,50 Kč
• školení, semináře
61 970,00 Kč
• propagace
20 044,30 Kč
• správa VT
33 660,40 Kč
• konzultační činnost
119 329,00 Kč
• vedení účetnictví
74 702,40Kč
• DNHM - SW + diagnostika
23 447,50 Kč
• ostatní služby
30 726,00 Kč
Ostatní náklady
• bankovní poplatky
10 715,00 Kč
• ostatní
5 888,00 Kč

Zúčtování s inst. soc. zab.
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek - ztráta

Výnosy celkem

2 780 922,04 Kč

Výnosy
• kluby, hračkotéka
• pobyty
• benefiční představení

77 647,00 Kč
65 530,00 Kč
8 800,00 Kč

Provozní výnosy
• úroky
• ostatní výnosy

148,04 Kč
14 797,00 Kč

Dary, příspěvky
• ECK Generating, s.r.o
• Česlog s.r.o.
• Nadace Divoké husy
• nkt cables a.s.
• Společnosti Siemens s.r.o.
• Vlk Tomáš
• RCS s.r.o.
• Průšová Dana
• Plešingerová Irena
• příspěvky členů Rady rodičů
• členské příspěvky
Provozní a projektové dotace
• Středočeský kraj
• MPSV
• Statutární město Kladno
• Nadace Eurotel
• British Embassy Prague
• MŠMT

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

Pasiva
228,00 Kč
47 835,35 Kč
100 775,70 Kč
262 197,18 Kč
- 37 406,86 Kč
373 629,37 Kč

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

150 000,00 Kč
107 000,00 Kč
22 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
800,00 Kč
7 500,00 Kč
2 100,00 Kč

863 000,00 Kč
566 100,00 Kč
400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
112 500,00 Kč
21 000,00 Kč

