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Dovolte, abychom se představili 

                                                         

                                                            

DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

Nerudova 1180, 500 02, Hradec Králové 2 

 

IČO. 481 57 457 

Telefon/fax:   495 535 955  

E-mail :  daneta@braillnet.cz  nebo s.sdruzeni@seznam.cz 

httm: www.daneta.cz  

registrace MVČR  č.j. VS/1-19663/93-R 

Číslo účtu: 38037-511/0100 

 

Sdružení vzniklo 24. 3. 1993. Bylo založeno paní Mgr. Věrou Kosinovou, maminkou 

jedné zdravotně postižené holčičky. Tato maminka nesložila ruce v klín a neoddala se 

trápení nad neštěstím, které ji postihlo. Přemýšlela jak pomoci nejen svému dítěti, ale i 

řadě dalších dětí, které potkal stejný osud. V Hradci Králové založila Mateřskou školu, 

základní školu a praktickou školu Daneta, s.r.o., a Věra Kosinová - DANETA, Zařízení 

pro zdravotně postižené.  

Sdružení DANETA má 87 členů a jeho působnost je rozšířena na královéhradecký a 

pardubický kraj. 

 

Struktura organizace: 
 

Výbor sdružení:  předsedkyně: Mgr.Věra Kosinová 

                              místopředsedkyně: Jitka Andersová    

                              jednatel: Pavel Novák 

Akreditace: 
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené MPSV ze dne 21.3.2002 

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby udělená Ministerstvem vnitra ČR ze dne 

25.10.2010 

 

                                                                  

 



 

Komu pomáháme?  

 

Naše pomoc je zaměřena na zdravotně postižené klienty s kombinovanými vadami, kde 

nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další tělesné a smyslové vady, 

nevidomost, paraplegie, kvadruparéza, poruchy komunikace, neurologické potíže, 

autismus či mnohočetní záchvaty. Věkové rozmezí je od tří let až po seniory bez omezení 

horní hranice věku. Pomáháme všem,  kteří to potřebují a chtějí být mezi námi. 

 

 

Jak pomáháme?  

 organizujeme psychorehabilitační a táborové pobyty pro zdravotně postižené 

 spolupracujeme při integraci postižených dětí a mládeže mezi zdravé 

 organizujeme dobrovolnické služby 

 provozujeme různé kurzy a vzdělávací akce, pořádáme přednášky 

 pečujeme o mimoškolní aktivity a zájmovou činnost zdravotně postižených 

 zajišťujeme prezentaci na výstavách a soutěžích  

 pomáháme při zajišťování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 pomáháme při zajišťování provozu chráněného bydlení a denního stacionáře 

 pro rodiče a výchovné pracovníky pořádáme školení, besedy, metodické porady, 

informační schůzky 

 rozvíjíme spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi 

 provozujeme chráněnou dílnu 

 

Co poskytujeme zdravotně postiženým? 

 

•  výchovu a vzdělávání                                                 

•  pracovní a rehabilitační terapii 

•  rehabilitační péči                                                  

•  canisterapii, animoterapii                                                 

•  psychologickou péči 

•  logopedickou péči 

•  péči odborných lékařů                       

•  poradenství    

•  volnočasové a další aktivity 

•  zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

      

   

           
 

 

                                                              

http://www.daneta.cz/fotogalerie/?g=14&f=4
http://www.daneta.cz/fotogalerie/?g=13&f=3
http://www.daneta.cz/fotogalerie/?g=13&f=0


   

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: 

                                                                                                

Doplňkovou aktivitou sdružení je od roku 2009 rozsáhlý projet „ Zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.“ V současné době sdružení samotné zaměstnává 31 osob. 

Vychází z individuálních možností a schopností znevýhodněného jedince.  Zájemci 

nalezli např. pracovní uplatnění v administrativě, v úklidových pracích, drobných 

řemeslných pracích, vydávají obědy atd. Projekt nezapomíná ani na profesní růst 

zaměstnanců. Někteří pracují na postech vedoucích pracovníků či asistentů, devět 

zaměstnanců pracuje ve firmě Central Sticks s.r.o. v Libčanech, kde je pro ně zajištěna 

jednoduchá práce – balení nanukových dřívek do krabic. Několik zaměstnanců, kterým 

zdravotní stav nedovoluje docházet do zaměstnání, pracuje ve svém domácím prostředí. 

Originalita projektu sociální integrace je v profesní prostupnosti. Při zhoršení 

zdravotního stavu zaměstnance je mu umožněna možnost přejít na méně náročnou práci 

např. jako dílenský pracovník, který vyrábí interiérové doplňky. Dalším bonusem 

projektu je možnost přeřazení na jinou práci v případě, že výrobní podnik, ve kterém je 

pracovník zaměstnán má nedostatek zakázek, je možné rovněž smluvně ošetřit a 

přeřadit na potřebnou dobu na místo dílenského či domácího pracovníka.  

 

Dotační programy: 

 

Získáváním dotací a grantů dle jednotlivých oblastí, financujeme některé z našich 

aktivit. Téměř každoročně realizujeme projekty s podporou Nadace O2, Nadace Naše 

dítě, Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace VIA – Fond T-

mobile, Nadačního fondu J&T, Společnosti DUHA, Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky Světluška, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně 

Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Velkou mírou se na financování  

projektů podílejí další nejrůznější nadace a sponzoři. Na naší činnost čerpáme také 

dotace z fondů EU, přispívá nám Magistrát města Hradce Králové, Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje a ministerstva. Z každého nákupu od fi. MultiBuy – Dobré 

Značky.cz získává naše sdružení deset korun. 

Od roku 2004 má naše organizace udělenou akreditaci v oblasti dobrovolnické služby a  

nemalou částku získáváme také každoročně od Ministerstva vnitra na činnost spojenou 

s vysíláním dobrovolníků. V roce 2010 pomáhalo v péči o klienty 15 dobrovolníků. 

 

      

    
      

Dne 3. ledna 2006 byla zahájena realizační fáze projektu „Středisko pracovní 

rehabilitace a vzdělávací centrum“, zaměřeného na integraci lidí se zdravotním 

znevýhodněním do společnosti. Cílem projektu je motivace k získání zaměstnání, 

připravenost pro nároky pracovního trhu, navázání komunikace s ním a případné 

umístění klientů na vhodné pracovní místo.  

Projektem "Vzdělávací program pro aktivizaci osob se zdravotním postižením k 

možnostem uplatnění na trhu práce" navázalo sdružení 1. ledna 2007 na projekt 

předešlý a svým programem celoživotního vzdělávání má umožnit občanům s 

mentálním zdravotním postižením začlenit se do běžného způsobu života ve společnosti, 



případně se uplatnit i na trhu práce a tím zlepšit ekonomickou situaci vedoucí k co 

největšímu osamostatnění. Projekty byly podpořeny dotací z Evropské unie a 

Královéhradeckého kraje.  

 

 

 
 

 

 

 

Prezentace zdravotně postižených: 

  

Zařadit se do světa zdravých je snem mnoha zdravotně postižených i jejich blízkých. 

Tuto možnost se jim snažíme poskytnout zejména na poli umění. Mnohá díla našich 

uživatelů služeb si zaslouží pozornosti, je na nich vidět, že jsou dělána nejen rukama, ale 

především srdcem. Kde například u nevidomých selže zrak, nastoupí láska, vytrvalost, 

touha vyjádřit své já. Proslulá je například „daneťácká“ keramika, ale i tisky, malba, 

výšivky, kresba, suchá jehla, koláže, výrobky z přírodních materiálů i jiné artefakty. 

Aby se mohli naši klienti nejen kulturně vyžívat, nýbrž i své výrobky, hudbu či zpěv 

prezentovat, pomáhá nám každoročně na základě projektů Ministerstvo kultury, 

Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové, ale i mnoho dalších nadací a sponzorů.        

Za významný úspěch považujeme natočení CD s videoklipem našeho pěveckého souboru 

DANEŤÁČEK za doprovodu profesionálních hudebníků, v režii Rudolfa Adlera a 

Marka Jíchy, profesory FAMU Praha. Tento projekt byl uskutečněn za podpory 

Programu EU „Mládež“.  

                                                                          

 

 
 



Ukázky prací klientů 

 

   
 

 

 

 
  

 
                                                                         

                                                                                           



Přehled přijatých dotací a darů v roce 2010. 

 
Označe

ní 
projektu 

Poskytovatel  Název projektu Výše 
dotace v 

Kč 

Čerpáno 
v roce 
2010 
 Kč 

A 
 
 
 

Ministerstvo vnitra 

 
 

Pomoc dobrovolníků 
tělesně a mentálně 
postiženým dětem v jejich 
integraci do společnosti 

69 000 
 

69 000 

AB 
 

Společnost DUHA 

 

Speciální pomůcky pro 
zrakově postižené a 
nevidomé 

35 662 35 662 

B 

 

 

 

Město Hradec Králové 

 

Zpíváme pro radost 10 000 10 000 

C Nadace Umění pro 
zdraví 

 

Zpíváme pro radost 5 000 5 000 

D 
 
 

Město Hradec Králové 

 

Rekondiční pobyt pro 
zdravotně postižené 

100 000 100 000 

E 
 
 

Město Hradec Králové 

 

Zpíváme pro radost  2                                     10 000 10 000 

F 
 
 

Ministerstvo kultury 

 

Zpíváme pro radost 35 000 35 000 

G 
 
 

Ministerstvo kultury 

 

Volnočasové aktivity nás 
baví 

35 000 35 000 

H 
 
 

Nadace pro radost 

 

Hrajme si spolu 8 000 8 000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/


CH 
 
 

Nadace ADRA 

 

Pomoc dobrovolníků 
tělesně a mentálně 
postiženým dětem v jejich 
integraci do společnosti 

31 000 27 430 

I 
 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

 

Volnočasové aktivity nás 
baví 

65 000 65 000 

J 
 
 

Město Hradec Králové 

 

Učení při hře jest 
radostné učení 

9 800 9 800 

K 
 
 
 

Nadace Leontinka 

 

Hmatáme a posloucháme 
aneb Hračky pro zrakově 
postižené 

28 160 23 486 

L 
 
 
 

Nadace Naše dítě 

 

Léčivá síle terapie 21 428 11 513 

M Nadace Zdraví pro 
Moravu  

                      

Léčivá síla terapie 15 000 1 000 

N 
 
 
 

Nadační fond Albert 

 

Celoživotní vzdělávání 80 000 22 066 

O 

 
Nadace rozvoje 
občanské společnosti 
ze sbírkového projektu 
Pomozte dětem! 

 

Relaxační studio pro děti 174 800 62 700 

P 
 
 
 
 

Nadace Umění pro 
zdraví 

 

Arteterapie nás baví 15 000 8 914 

Q 
 
 

Nadace Zdraví pro 
Moravu 

                    

S asistentem to 
zvládneme 

27 780 22 084 

http://www.nadace-adra.cz/cz/
http://www.firmy.cz/detail/2138209-nadace-leontinka-praha-jinonice


R 
 
 
 

Město Hradec Králové 

 
 

Pomáháme zlepšit 
životní prostředí 

25 900 25 900 

S 
 
 

Nadace Naše dítě 

 

Zlepšujeme komunikaci 50 000 50 000 

T Společnost DUHA 

 

Počítač jako cesta 
k seberealizaci klientů 

40 000 40 000 

 

 

 
 

Přijaté příspěvky – dary 
 

 

Přijaté příspěvky – fyzických a právnických   osob                       v Kč 
 
MultiBuy, s.r.o. 4 610 
Jiří Lukáš 12 000 
 
Věcné dary 
 
Halens Service s.r.o.  
SMT Creatoys s.r.o. 
VEBA, textilní závody a.s. Broumov 

2 459,29 
2 520 
50 859 

 
Od Nadace Charty 77 – Konta bariéry jsme získali dva repasované počítače 
 

 

V naší práci nám pomáhá mnoho dobrovolníků, přátel, kamarádů a 

známých svojí nezištnou pomocí, která je pro nás velice důležitá a 

potřebná. Všem patří velké 
 

 

DĚKUJEME 

 

   


