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Kdo jsme?                                                                                                                                   

                       

Sdružení (nyní spolek) vzniklo 24. 3. 1993. Bylo založeno paní Mgr. Věrou Kosinovou, 

maminkou zdravotně postižené holčičky a dalších rodičů zdravotně postižených dětí. 

Paní Kosinová nesložila ruce v klín a neoddala se trápení nad neštěstím, které ji 

postihlo. Naopak 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. Jejím cílem je zajistit kvalitní komplexní péči o zdravotně postižené občany 

a pomáhat i jejich rodinným příslušníkům 



 

 

 

Zakladatelka sdružení Mgr. Věra Kosinová se v roce 2013 stala 
držitelkou „Medaile statutárního města Hradce Králové“ za 
mnohaletou práci ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Mgr. Věra Kosinová je také držitelkou "Pamětní medaile 

hejtmana Královéhradeckého kraje" za přínos kraji  v oblasti péče o 

zdravotně postižené spoluobčany. 
 

 

Spolek Daneta má 138 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: 
 

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby udělená Ministerstvem vnitra ČR ze dne  

22. září 2014. 

 

V roce 2016 jsme jako přijímající organizace evidovali 24 dobrovolníků. Tito dobrovolníci 

byli vysíláni do Mateřské, základní a střední školy Daneta, s.r.o. a dále k poskytovateli 

sociálních služeb Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené. Práce 

dobrovolníků si velmi vážíme, poskytujeme jim odborná školení a také supervizi. Několik 

našich dobrovolníků získalo ocenění za dobrovolnickou činnost. 

 

 

 

 

 



                                                                   

Komu pomáháme? 

 

Naše pomoc je zaměřena na zdravotně postižené občany 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 mnohočetné 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 

 zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních 

místech 

 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  

   

 

                       
      

 

 

                  



Dotační programy 
 

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

aktivit. Téměř každoročně realizujeme projekty s podporou Města Hradce Králové, 

Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra. Dále nás 

podpořili: Nadační fond pro zaměstnávání OZP, Nadační fond Českého rozhlasu, 

Elektrárny Opatovice a.s., Nadace Agrofert, Nadační fond Komerční banky a.s.- 

Jistota, Škoda Auto a.s., Nadace Leontinka, Nadace Sova, Nadace Charty 77, Výbor 

dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Nadace VINCI v České republice. Velkou mírou 

se na financování projektů podílejí další nejrůznější nadace a sponzoři.  

 

 

Realizované projekty v roce 2016 

 
V roce 2016 jsme s finanční podporou sponzorů, nadací, ministerstev, Města Hradec 

Králové a Královéhradeckého kraje realizovali mnoho různých projektů.  

Například: 

- volnočasové aktivity formou zájmových kroužků (sportovní kroužky, výtvarný kroužek, 

péče o domácnost a vaření, keramika, muzikoterapie, sborový zpěv, taneční kroužek, 

ekologický kroužek a péče o zvířata, kroužek ICT ) 

 

                                
 

                             
 

 

 

 



- alternativní terapie (canisterapie, animoterapie a terapie v solné jeskyni) 

 

                                
 

 

- nejrůznější kulturní, sportovní, vzdělávací a integrační akce (Turnaj ve stolním tenise, 

Tramping den, integrační aktivity, tvořivé dílny, dětský den, Modré zpívání, výstava 

fotografií Ze života Danety ve foyer KÚ Královéhradeckého kraje, …) 

 

                              
 

                              
 

                    



- rekondiční pobyt (Rekondiční pobyt umožnil handicapovaným dětem, mládeži i 

dospělým intenzivní celotýdenní rekondici včetně rehabilitace. Děti byly ubytovány v 

Černém Dole na chatě Cihlářka a dospělí v Janských Lázních v Marianu. Krásné prostředí 

Krkonoš jsme využili k poznávání okolní přírody i vlastivědných zajímavostí, kulturnímu a 

sportovnímu vyžití. Týden jsme strávili převážně venku, chodili jsme na procházky, hráli 

pohybové hry, stavěli domečky z přírodnin a zdatnější účastníci podnikli desetikilometrový 

výšlap do Janských Lázní. 

 

                                
 

-  letní soustředění a vystoupení pěveckého souboru Daneťáčku (V roce 2016 

měl sbor mnoho vystoupení (v MŠ Daneta, v Charitativním domě Zdislava, v Domově 

důchodců v Podzámčí, na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové, v Knihovně města HK 

na den autismu, v Boharyni u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, v Besedě Klicperova 

Divadla k 15. výročí založení sboru, v Adalbertinu v Hradci Králové společně se ZUŠ Střezina 

Hradec Králové) a zúčastnil se i pěveckých soutěží (Praskačský zpěváček). Vystoupení sboru 

bylo samozřejmou součástí všech významných okamžiků Danety (Dětský den, vánoční 

vystoupení, vystoupení pro rodiče, začátek nového školního roku, atd.). Každé vystoupení 

našich zpěváků je důležitým prvkem v jejich integraci, potlesk diváků je nejen pochvalou, 

ale i povzbuzením a pocit úspěchu je motivací k další práci. ) 

 

 

                       
 

  



                       
 

                                      
   

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením                                                                                               

 

Právo na zaměstnání patří neodmyslitelně k plnohodnotnému životu dospělého 

člověka. 

Ač se nám toto prohlášení může zdát naprosto samozřejmé, existuje mezi námi 

skupina lidí, pro které být zaměstnán vůbec samozřejmé není. 

 

Spolek Daneta je od roku 2011 zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Naše 

dílna dává příležitost k zaměstnání těmto lidem v těžkých podmínkách současného 

trhu práce a umožňuje jim lepší a důstojnější život. V současné době na chráněných 

pracovních místech zaměstnáváme 46 zdravotně postižených. Zájemci zde mohou najít 

uplatnění od práce manuální až po vedoucí funkci, přičemž vycházíme 

z individuálních možností a schopností znevýhodněného jedince. V chráněné dílně také 

absolvují praxi studenti učiliště Danety a po ukončení studia zde mohou najít 

uplatnění a získat zde vhodné pracovní místo.   

Chráněná dílna vznikla zásluhou předsedkyně paní Mgr. Věry Kosinové, která usiluje 

o návaznost školského zařízení a dalšího postupného zapojení žáků a klientů do 

běžného života po ukončení školní docházky. Učňovské středisko přímo spolupracuje s 

chráněnou dílnou a jeho žáci zde vykonávají odbornou praxi. Učí se správným 

pracovním návykům, které jim pomohou získat kvalitní uplatnění a začlenění v 

budoucím životě. 

Pracoviště chráněné dílny sídlí v pronajatých prostorách v areálu Střední průmyslové 

školy stavební v Hradci Králové. Dílna se svým výrobním programem zaměřila z 

převážné části na práci s textilem.  Výrobky chráněné dílny lze nakoupit nejen v 

krámku a na různých trzích, ale také na e-shopu : http://eshop.daneta.cz/index.php. 

Spolek Daneta je poskytovatelem náhradního plnění. 

 



                       
 
 

                     
 

 

 

Ukázka výrobků chráněné dílny 

 

 

                     
 

                           



        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Přehled přijatých dotací a darů v roce 2016 

 

Označení 

projektu 

Poskytovatel  Název projektu Výše dotace 

v Kč 

 

Čerpáno 

v r. 2016 

 Kč 
Q Nadace Jedličkova 

ústavu 

 

Pohybem ke zdraví 16 000 400 

T Nadace Leontinka 

 

Pomůcky pro děti se 
zrakovým postižením 

35 900 2 000 

1 Ministerstvo vnitra 

 

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

45 000 45 000 

2 Město Hradec Králové 

 

Tramping den v Danetě - 
2016 

10 000 10 000 

3 Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním 
postižením 

 

Daneta - profesionalita, 
rozvoj, 
konkurenceschopnost 

7 000 7 000 

4 Město Hradec Králové 

 

Volnočasové aktivity v 
Danetě - 2016 

18 300 18 300 

5 Město Hradec Králové 

 

Sbor Daneťáček - 2016 15 000 15 000 

6 Město Hradec Králové 

 

Rekondiční pobyt pro 
zdravotně postižené v 
roce 2016 

73 000 73 000 

7 Nadační fond Českého 
rozhlasu 

 

Pomůcky pro děti se 
zdravotním postižením 

32 000 32 000 



 

8 Ministerstvo kultury 

 

Daneťáček v roce 2016 54 000 54 000 

9 Ministerstvo kultury 

 

Tvořivé aktivity v Danetě 30 000 30 000 

10 Elektrárny Opatovice, 
a.s. 

 
 

Daneta - podpora 
zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 

35 000 35 000 

11 Nadace Agrofert

 

Středisko fyzioterapie 148 900 148 900 

12 Nadace Komerční 
banky, a.s. - Jistota 

 

Komplexní rozvoj klientů  
s těžce narušenou 
komunikační schopností 

141 900 141 900 

13 Město Hradec Králové 

 

Volnočasové aktivity v 
Danetě - 2.pololetí 2016 

15 100 15 100 

14 Královéhradecký kraj 

 

Volnočasové aktivity v 
Danetě 2016 

30 000 30 000 

15 Škoda Auto, a.s. 

 

Pozor, svítí červená!!! 60 000 60 000 

16 Nadace Leontinka 

 

Pomůcky pro děti se 
zrakovým postižením 

55 000 55 000 

17 Královéhradecký kraj 

 

Výtvarné hrátky z 
pohádky do pohádky 

15 000 15 000 

18 Město Hradec Králové Turnaj ve stolním tenise - 5 000 5 000 



 

Pohár Daneta 2016 

19 Královéhradecký kraj 

 

Daneťáček 2016 20 000 20 000 

20 Město Hradec Králové 

  

Máme rádi zpívání 10 000 10 000 

21 Královéhradecký kraj 

 

Zahrada plná dětí 112 000 112 000 

22 Nadace SOVA 

 

Canisterapie 15 000 15 000 

23 Nadace Charty 77 

 
 

Vertikalizační zařízení 
Leckey 
 

50 000 0 

24 Výbor dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové 

 

Nová technologie 10 000 0 

25 Nadace VINCI v České 
republice 

 
 

Daneta - profesionalita, 
rozvoj, 
konkurenceschopnost 

49 000 0 

 

 

 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zprávu najdete na webových stránkách  
http://daneta.cz/spolek/dokumenty/ 


