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

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

Číslo účtu: 38037-511/0100 

 
 

 

 

 

 
 
Sdružení 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.  
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Zakladatelka sdružení Mgr. Věra Kosinová se v roce 2013 stala 

držitelkou „Medaile statutárního města Hradce Králové“ za 

mnohaletou práci ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů. 
 
Sdružení DANETA má 110 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. března 2002 

v rozsahu: 

- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 

-pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

-poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o 

dítě zdravotně postižené 

-pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

-činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 

-zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti 

Činnost SPOD je vykonávána na adrese Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové, na území 

Královéhradeckého a Pardubického kraje,  provozování vychovně-rekreačních táborů pro děti je na 

celém území ČR. 

 

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby udělená Ministerstvem vnitra ČR ze dne  

5. října 2012 

Každoročně jako přijímající organizace evidujeme cca 15 dobrovolníků, které vysíláme 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. Dobrovolníkům poskytujeme 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) 

 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 

•  zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech 

   
      

 
 

                  

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, 

Nadace ADRA, Společnosti DUHA, Nadace Leontinka, Nadace Charty 77, Konto bariéry, Nadace 

VIA – Fond T-mobile, 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.  

 

 
 

 



V roce 2014 jsme za finanční podpory sponzorů, nadací, ministerstev, Města Hradec Králové a 

Královéhradeckého kraje realizovali mnoho různých projektů. Například volnočasové aktivity formou 

zájmových kroužků, alternativní terapie (canisterapie, animoterapie a terapie v solné jeskyni), 

nejrůznější kulturní, sportovní, vzdělávací a integrační akce, rekondiční pobyt, letní soustředění a 

vystoupení pěveckého souboru Daneťáčku.   

Sdružení získalo v rámci projektu „AUTA BEZ BARIÉR“ velkoprostorový vůz Ford Tourneo. Tento 

náročný projekt realizují Konto bariéry, Globus a firma Defend Automotive Group.  

  

 
                                                

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením                                                                                               
 

 
 

Sdružení je také od roku 2011 zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním. 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 60 

zdravotně postižených. 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 zřizovatelky sdružení, paní Mgr. Věry Kosinové, která usiluje o 

návaznost školského zařízení a dalšího postupného zapojení žáků a klientů do běžného života po 

ukončení školní docházky. Bylo otevřeno nové učňovské středisko, které přímo spolupracuje s 

chráněnou dílnou.   Jeho žáci zde vykonávají odbornou praxi. Učí se správným pracovním návykům 

pro jejich kvalitní uplatnění a začlenění v dalším životě. 

Pracoviště chráněné dílny se přestěhovalo do nově pronajatých prostor v areálu Střední průmyslové 

školy stavební v Hradci Králové. Přestěhování do nového objektu neznamenalo pouze získání 

toužebně očekávaných větších prostor, ale také možnost nabídnout práci v chráněné dílně více lidem. 

Dílna se svým výrobním programem zaměřila z převážné části na práci s textilem.   

 

 

Výrobky chráněné dílny – prodej i na eshopu  

http://dilna.daneta.cz/novinky/novevyrobky 
 

Jsme poskytovatelem náhradního plnění. 
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Akreditace v oblasti dobrovolnické služby: 
 

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

nemalou částku získáváme také každoročně od Ministerstva vnitra na činnost spojenou s vysíláním 

dobrovolníků. V roce 2013 pomáhalo v péči o klienty 18 dobrovolníků pod dohledem odborných 

pracovníků. Dobrovolníci u nás absolvují školení potřebné k výkonu dobrovolnické činnosti, je jim 

zajištěna supervize. Dobrovolníci jsou vysílání do Mateřské školy, základní školy a střední školy 

Daneta a do Věra Kosinová-Daneta, zařízení pro zdravotně postižené. 

 

Prezentace zdravotně postižených: 

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

jim snažíme poskytnout nejen na poli umění. Mnohá díla našich klientů 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, 

malba, výšivky, kresba, výrobky z přírodních materiálů i jiné artefakty. Se svými výrobky se 

zdravotně postižení prezentují na různých výstavách a účastní se soutěží. Již známý pěvecký soubor 

Daneťáček absolvuje mnoho koncertů a vystoupení a dokazuje veřejnosti, že i zdravotně postižení se 

mohou vyrovnat zdravým, pokud dostanou příležitost. 

 

    

 



      

               
 
  

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 

 

      

        

         
 

    
Zpracovala: Eva Kmínková   6.3.2015 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu najdete na webových stránkách sdružení http://daneta.cz/svepomocne-

sdruzeni/dokumenty/ 
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