
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VÝROČNÍ                 

ZPRÁVA 2015 

 

Spolek rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí 

DANETA 

 

 

 



IČO: 481 57 457 

DIČ: CZ 481 57 457 

Telefon/fax:   495 535 955  

http://www.daneta.cz 

 

E-mail :  info@daneta.cz 

  nebo s.sdruzeni@seznam.cz 

spolkový rejstřík vedený krajským soudem v HK oddíl L, vložka 1822 

Číslo účtu: 38037-511/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

 

 

 

 

 

Sdružení (nyní spolek) bylo založeno 24. 3. 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou, maminkou 

zdravotně postižené holčičky a dalších rodičů zdravotně postižených dětí. 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 střední školu Daneta, s.r.o., a Věra Kosinová - 

DANETA, Zařízení pro zdravotně postižené.  

http://www.daneta.cz/
mailto:info@daneta.cz
mailto:s.sdruzeni@seznam.cz


 

Zakladatelka spolku Mgr. Věra Kosinová se v roce 2013 

stala držitelkou „Medaile statutárního města Hradce 

Králové“ za mnohaletou práci ve prospěch zdravotně 

postižených spoluobčanů. 

Spolek DANETA má 120 členů a jeho působnost je rozšířena na Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Struktura organizace: 
 

Předsedkyně: Mgr. Věra Kosinová 

Místopředsedkyně: Jitka Andersová 

Jednatel: Pavel Novák 

                            

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby udělená Ministerstvem 

vnitra ČR ze dne 22. září 2014 

V roce 2015 jsme jako přijímající organizace evidovali 20 dobrovolníků, které jsme vysílali do 

Mateřské, základní a střední školy Daneta, s.r.o. a k poskytovateli sociálních služeb Věra Kosinová-

Daneta, zařízení pro zdravotně postižené v Hradci Králové. Pomoci dobrovolníků si velmi ceníme, 

poskytujeme jim odborná školení a supervizi. Několik našich dobrovolníků získalo ocenění za 

dobrovolnickou činnost.                                                                

                                                          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 

 zaměstnáváme osoby se zdravotním handicapem na chráněných pracovních místech (chráněné 

dílně) 

                                                    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 vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace O2, 

Nadace Naše dítě, Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Umění pro zdraví, Nadace Jedličkova ústavu,  

Společnosti DUHA, Nadace Leontinka, Nadace Charty 77, Konto bariéry, Nadace VIA – Fond T-

mobile, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Velkou mírou se na financování 

projektů podílejí další nejrůznější nadace a sponzoři.  

                                                   Realizované projekty v roce 2015 

 volnočasové aktivity formou zájmových kroužků a družiny 

 sportovní akce – Florbalový turnaj o pohár Danety 

 

 



 kulturní akce – vystoupení pěveckého souboru na Festivalu sociálních služeb v Hradci 

Králové, na Mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce, na Krajském úřadu 

Pardubického kraje  

 vzdělávací a integrační akce – Dětský den v Danetě , Velikonoční tvořivá dílna pro děti a 

rodiče, výtvarná činnost Rok v tradicích, Aktivizační aktivity pro seniory, účast na 

Abylimpiádě v Jedličkově ústavu 

 

 

 

 Rekondiční pobyt v hotelu Skála v Malé Skále 

 

 Letní soustředění pěveckého souboru v penzionu Anna v Rokytnici nad Jizerou 

 



Významnou akcí loňského roku bylo vystoupení pěveckého souboru Daneťáčku společně s dětmi ze 

ZUŠ Střezina z Hradce Králové.  Zcela vyprodaný velký sál hradeckého Adalbertina přivítal poslední 

adventní neděli žáky, rodiče, pedagogy a všechny příznivce dvou škol, které jsou si od sebe tak 

vzdálené a přitom tak blízké. Daneta – zařízení  pro děti s handicapem a ZUŠ Střezina zde předvedly 

všem přítomným, že to opravdu umí. Ve zpracování společného projektu – nastudováním tří 

minioperetek autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře spojených do jedné hudební pohádky Tři 

bratři prezentovaly veřejnosti možnosti spolupráce, společných zájmů a inkluze v oblasti umění. 

Všichni přítomní měli možnost zhlédnout pohádky „Dvanáct měsíců“ – nastudovaných dětmi a lektory 

z Danety, „Červenou Karkulku“ – s živým orchestrem Safari, digitální projekcí, nastudovanou ZUŠ 

Střezina a „Šípkovou Růženku“, kde vystupovali sólisté z obou škol. A závěr byl opět ve 

„svěrákovském duchu“ – píseň Stromy nahnala slzy do očí i otrlým povahám a závěrečné finále „Není 

nutno“ roztančilo nejen žáky, ale i pozvané hosty. Projekt byl realizován s podporou Města Hradec 

Králové. 

 

 

 

                                            

 

http://daneta.cz/zakladni-skola-a-stredni-skola/wp-content/uploads/sites/4/2016/01/DSC_0193.jpg


Zaměstnávání osob se zdravotním postižením                                                                                               
 

Spolek Daneta je také od roku 2011 zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním.  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 pracuje                          

šedesát  zaměstnanců s různým zdravotním postižením. Zájemci zde mohou najít uplatnění od práce 

manuální až po vedoucí funkci, přičemž vycházíme z individuálních možností a schopností 

znevýhodněného jedince.  

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 studenti zde vykonávají 

odbornou praxi. Učí se správným pracovním návykům pro jejich kvalitní uplatnění a začlenění v 

dalším životě. 

Pracoviště chráněné dílny je umístěno v pronajatých prostorách v areálu Střední průmyslové školy 

stavební na Pospíšilově třídě v Hradci Králové. Dílna se svým výrobním programem zaměřila z 

převážné části na práci s textilem.   

    
 

   

Výrobky chráněné dílny – prodej i na eshopu  
http://eshop.daneta.cz/index.php 
                                                                                            Sedák červený 

              

    Kočka jako zarážka dveří          

Jsme poskytovatelem náhradního plnění. 

                                                                                                                                                                                 

http://eshop.daneta.cz/index.php


                  

Přehled přijatých dotací a darů v roce 2015 

 Poskytovatel  

 

Název projektu 

 

Výše 

dotace 

v Kč 

Čerpáno 

v roce 

2015  

  

Nadace Jedličkova ústavu 

 

Rok v tradicích 

Pohybem ke zdraví 

 

16000 

16000 

2773 

15600 

  

Ministerstvo vnitra 

 

Pomoc dobrovolníků je pro nás velmi 

důležitá. 

Pomoc dobrovolníků tělesně a 

mentálně postiženým dětem 

v jejich integraci do společnosti 

 

27000 27000 

  

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

Volnočasové aktivity pro 

zdravotně postižené děti 

50000 50000 

  

Město Hradec Králové 

 

 

Rekondiční pobyt 

Velikonoční tvořivá dílna pro děti 

a rodiče 

Výtvarné hrátky z pohádky do 

pohádky 

Daneťáček v roce 2015 

Volnočasové aktivity v Danetě  

 

100000 

5000 

 

6000 

15000 

10000 

 

100000 

5000 

 

6000 

15000 

10000 



Život není pohádka, ale nám se 

pohádky líbí 

 

30000 

 

30000 

  

Nadační fond Českého rozhlasu ze 

sbírky Světluška 

 

Projekt se věnoval rehabilitační, 

reedukační a kompenzační práci 

s nevidomými a slabozrakými dětmi. 

 

Pomůcky pro zrakově postižené 

děti 

 

 

14000 

 

14000 

 Dobrý skutek o.s. 

 

Zátěžové přikrývky a deky 12000 12000 

 Ministerstvo kultury 

 

Pěvecký soubor „Daneťáček“ má již 

20. letou tradici a její vystoupení jsou 

nedílnou součástí všech akcí Danety.  

Umělecká tvorba mentálně 

postižených dětí  má význam nejen 

terapeutický a socializační, ale i 

význam integrační. 

Pěvecký soubor 

Daneťáček

 

Výtvarné hrátky z pohádky do 

pohádky

 

56000 

30000 

56000 

30000 



 Nadace charty 

77  

iPad 10000 10000 

 

Výbor dobré vůle    

Aktivizační aktivity pro seniory 

se zdravotním postižením 

10000 10000 

 Královéhradecký kraj 

                    

Volnočasové aktivity v roce 2015 

Daneťáček  v roce 2015 

18000 

 

15000 

18000 

 

15000 

 Nadace Umění pro zdraví 

 

Projekt vyvrcholil výstavou výrobků  

vztahujících se k tradicím. 

Rok v tradicích 

 

5000 5000 

 

Společnost  Duha 

  

Výtvarné hrátky z pohádky do 

pohádky 

10000 10000 

 

 

 
Nadace Naše dítě   

Pohybové aktivity mají pozitivní 

zdravotní účinky a jsou pomocníkem  

v boji s nadváhou. 

Podporujeme pohybové aktivity 

zdravotně postižených 

 

20000 20000 

 

Nadace Leontinka    

Pomůcky pro děti se zrakovým 

postižením 

35900 33900 

 
 



Věcné dary  fyzických a právnických osob 
   
Česká republika – Státní úřad inspekce práce ICT technika  

 

Intersnack a.s. výrobní závod Hradec Králové Materiální dar u příležitosti Velikonoční besídky     
ve výši 2500 Kč 
 

TVAR v.d.  Pardubice Materiální dar ve výši 7000 Kč 
 

Union Cosmetic s.r.o. Třebechovice p/Orebem Materiální dar ve výši  2211Kč 
 

 
  

 

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/svepomocnesdruzeni/dokumenty/ 

 

 

http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/dokumenty/

