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2.
Kdo
jsme

Již od roku 2002 pomáháme dětem, dospělým
i seniorům s poruchami komunikace a hybnosti.

Na začátku našeho působení sdružení fungovalo na dobrovolné bázi.
S narůstajícím počtem klientů došlo postupně k rozšiřování činnosti
a zapojení se do grantových programů státních institucí a nadací.
Naším posláním je díky souboru komplexních služeb pomáhat osobám
se

závažnými

Chceme

poruchami

umožnit

daným

komunikace
osobám

a

prožít

hybnosti

a

jejich

plnohodnotný

rodinám.

život,

jak

v osobní rovině, tak i na pracovním poli. OS Logo se také podílí na budování
osvěty v rámci informování odborné veřejnosti i laické, širší společnosti lidí
o problematice těžkých poruch komunikace a hybnosti. Organizujeme také
terapeutické pobyty, odborné vzdělávací workshopy, benefiční akce a mnoho
dalšího.
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3.

Ú V O DEM

Cílem naší činnosti je pomoc, přímá
pomoc konkrétnímu klientovi.
Tu realizujeme prostřednictvím sociálních služeb tak, abychom podpořili jeho, i celou rodinu. Naším
oborovým zájmem je osoba s narušenou komunikační schopností a hybností, a to od roku 2002.
Našimi hodnotami jsou respektování člověka, se všemi jeho potřebami, profesionalita se zdravým
rozumem a otevřenost novým společenským výzvám. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní
práce. Lidé v naší organizaci se pravidelně vzdělávají a rozvíjejí svůj potenciál. Věřím, že to vychází
z přesvědčení být stále lepší, a enormního nasazení při stále se zvyšující úrovni a specializované
pomoci našim klientům.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří jsou v tom s námi.
Za celý tým Os Logo
Děkujeme
Ing. Tomáš Ostrý
Předseda rady spolku
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rada organizace

4.

Str u kt u r a
or g a ni z a c e

Ing. Tomáš Ostrý
předseda spolku

P aedDr. Ilona Kejklíčková, PhD., MBA
místopředsedkyně

Ing. Darina Florianová, MBA
členka

Mgr. Petra Strádalová
ředitel

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

LOGOPEDIE

ODBORNÉ SOC. PORADENSTVÍ

FYZIOTERAPIE

RANÁ PÉČE
PREDIAGNOSTIKA A PREVENCE
REHABILITAČNÍ POBYTY PRO DĚTI S PAS
ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO RODIČE A SPECIALISTY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO NEZAMĚSTNANÉ
ŠKOLENÍ POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
KOMUNIKAČNÍ TERAPIE
NÁCVIKOVÁ KUCHYŇ
SPECIÁLNÍ KROUŽKY
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5.
U Vá s
doma

•Raná péče
•Rozvoj komunikačních dovedností
v domácnosti

Raná péče je sociální služba pro děti
s poruchami komunikace a hybnosti,
a to ve věku do 7 let.
Poskytujeme ji zejména dětem s poruchami autistického

zlepšují, přičemž zažijí něco zcela nového. V neposlední

spektra, vývojovou dysfázií či opožděným vývojem řeči.

řadě podporujeme rodiče v posunutí hranic vnímání toho,

Důležitým faktorem služby je, že klientem není pouze

co všechno mohou jejich děti zvládnout.

samotné dítě, ale celá jeho rodina. Naši profesionální
poradci rané péče dojíždějí přímo do domácností dětí, kde

V neposlední řadě se připomínáme našim klientům rané

se jim pravidelně věnují. Pro velký zájem o službu každý rok

péče i formou pořádání další aktivit, jako jsou herní

rozšiřujeme její kapacitu, a tak jsme v roce 2019 pomohli

odpoledne,

celkově 106 rodinám. Podařilo se nám i rozšířit nabídku

vzdělávací workshopy pro rodiče. Za všechny nám

služeb o psychologické poradenství.

dovolte z roku 2019 jmenovat Šmoulí odpoledne, které

setkávání

rodin

nebo

odborné

jsme pro rodiče s dětmi uspořádali u příležitosti Světového
V návaznosti na službu raná péče pořádáme i speciální

dne zvýšení povědomí o autismu nebo pravidelný

týdenní terapeutické pobyty, a to již sedmým rokem.

arteterapeutický kroužek.

V roce 2019 jsme uspořádali zimní i letní pobyt. Velkou
výhodou těchto pobytů je nejenom zvýšená intenzita

Kvalita

terapií, ale zejména jejich návaznost. Díky podnětnému

garantována Asociací rané péče České republiky z.s.

námi

poskytovaných

služeb

raná

péče

je

působení se děti ve svých schopnostech a dovednostech
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Rozvoj
komunikačních
dovedností
v domácnosti

Naše organizace se již od svého počátku
věnuje i dospělým osobám s poruchami
komunikace a hybnosti. Pro klienty po cévní
mozkové příhodě nebo úrazech, kteří se
nemohou z různých důvodů zúčastnit aktivit
u nás, dojede náš pracovník přímo do jejich
domácnosti. V přirozeném prostředí klienta
trénujeme vše, co s komunikaci souvisí,
tedy řeč, paměť, orientaci v prostoru i čase
a mnoho dalšího. Tato služba je určena
všem, kteří z rozličných důvodů ztratili již
vyvinutou řeč.
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6.
Sl u ž b y
u nás

•Sociální rehabilitace
•Odborné sociální poradenství
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Sociální rehabilitace je bezplatná
sociální služba pro dospělé osoby
i seniory s poruchami komunikace
a hybnosti.
Podstatou služby je v lidech posílit soběstačnost a zejména
dovednosti k samotnému řešení problémů. Součástí tohoto
konání je i podpora pracovních dovedností a schopností tak,
aby se daný člověk mohl vrátit co nejdříve do zaměstnání.
Prostřednictvím této služby Vám naši pracovníci poradí „jak
na to“. Naši klienti tak od nás získávají informace jak se
správně orientovat na pracovním trhu, jak hledat pracovní
nabídky, jak ideálně napsat životopis či motivační dopis
a v neposlední době jak správně absolvovat pracovní
pohovor.
Tím ovšem nic nekončí. Kromě individuálního přístupu
poskytujeme našim klientům i kolektivní pojetí. S klienty
v tomto ohledu pracujeme ve skupině a předmětem našich

setkání jsou komunikační i jiné dovednosti. V rámci tréninku
komunikačních dovedností si klienti zlepšují svůj verbální
i neverbální projev. Pokud naši klienti z rozličných důvodů
nedisponují schopností ovládat počítač, tak i v tomto
pro ně máme dobrou zprávu. Mohou se totiž zúčastnit
počítačového kurzu pro začátečníky, kde jim pomůžeme
překonat veškerá úskalí. Díky naší nácvikové kuchyňky,
která je bezbariérově upravena, si klienti za pomocí
odborného personálu osvojují nové dovednosti a návyky
v přípravě jídel a stravování.
V roce 2019 se nám podařilo podpořit a motivovat celkově
87 klientů a nabídnout jim širokou paletu aktivit k posílení
jejich nezávislosti a soběstačnosti.

Sociální službu
odborné sociální
poradenství
poskytujeme všem,
kteří potřebují
z různých důvodů
pomoc a podporu.
Pomáháme tak klientům řešit jejich individuální
problémy, ale také jim pomůžeme ohledně
zajištění možných sociálních příspěvků. Součástí
tohoto působení je i zprostředkování kontaktů
na další odborníky či spolupracující organizace.
V případě, že klientovi nemůžeme poskytnout
adekvátní pomoc, ho odkážeme na místo, kde mu
odpovídající péči poskytnou. V loňském roce jsme
pomohli 160 klientům, a to formou poradenství v
řadě oblastí lidského života.
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7.

K o m u nik a c e
bez legrace

I v tomto roce jsme realizovali ve spolupráci s Mateřským centrem Sedmikráska Brno projekt Komunikace bez
legrace. Služba, kterou u nás mohou využít všichni rodiče dětí, u kterých cítí, že není ve vývoji řeči vše, tak jak
má být.

Komunikace bez legrace spočívá
v preventivním vyšetřením dítěte
logopedem, na jehož základě se
rodiče dozví, zda potřebují následnou
logopedickou péči. Případně kdy.
Komunikace bez legrace probíhá tak, že rodiče s dítětem navštíví naši organizaci, kde logoped
zhodnotí komunikační rámec dítěte. Pokud usoudí, že dítě je potřebuje individuální logopedický
přístup, následuje zprostředkování kontaktu na příslušné logopedické pracoviště.
Minulý rok jsme radili maminkám i tatínkům ohledně jejich dítěte, a tyto rady jsme poskytovali jak u nás, tak
v jejich domácnosti, dokonce v restauraci, případně v parku, a v okrajových případech i skrze
moderní aplikace.
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8.

L o g o p e d ick á
kon f e r e nc e
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Dne 25. 10. 2019 jsme uspořádali
17. ročník Logopedické konference,
i tentokrát k příležitosti Mezinárodního
dne porozumění koktavosti.
Slogan letošního ročníku zněl „Slovo dalo slovo“, a podstata
sousloví byla do puntíku naplněna. V Administrativním
a školícím centrum JMK, kde se konference konala, se sešel
skutečně hojný počet odborníků na danou problematiku.
A ti měli možnost obohatit své dosavadní vnímání
o řadu zajímavých postřehů, zejména ze zahraničí. To
reprezentoval zejména Kurt Eggers, PhD., který poprvé
v České republice prezentoval aktuální výzkumné trendy
v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí.
Kurt, který navštívil naši konferenci, a Českou republiku
vůbec poprvé, nadchl naše účastníky jak odborným
přesahem, tak příjemným vystupováním. Dalšími hosty byli
Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., který nám představil
možnosti Aplikované behaviorální analýzy a jejího
využití při ovlivňování chování dítěte, a Mgr. Zuzana
Masopustová, Ph.D., jenž doplnila konferenci o pohled
psychologa na terapii poruch řeči. Návštěvníci si mohli
nově nabyté dovednosti osobně vyzkoušet na interaktivním

workshopu. Konference proběhla v pozitivní atmosféře,
za což děkujeme jak přednášejícím, tak účastníkům.
Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří naši
konferenci dlouhodobě podporují. Děkujeme a těšíme se
za rok.

www. denkoktavosti .cz
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9.

B e n e f iční
a kc e

•Rozvaž jazyk
•Adventní benefiční koncert
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Dne 9. července 2019 jsme uspořádali 1. ročník benefiční akce „Rozvaž
jazyk“. V parádních prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství
měli návštěvníci příležitost vyzkoušet elektroswing za doprovodu dua Billy
Hopp & Saxo Johan. Ti dokázali v mžiku roztančit všechny zúčastněné
a možná se pohupují doteď. V kombinaci s lektorkou tance taneční školy
Starlet Lucii Buryanové to byl nezapomenutelný zážitek. Z názvu akce je
patrné, že jsme jazyk rozvázali dle neotřelých logopedických metod, tedy za doprovodu speciálních
drinků jako Okurkomluvka, Pomekecka či Jazykové tornádo, které připravil bar Monte Christo z Prostějova.
Rádi bychom poděkovali všem, díky kterým se tato akce mohla uskutečnit. Akce měla charitativní přesah,
a její výtěžek byl použit pro nákup nových pomůcek pro práci s našimi klienty.

Adventní benefiční koncert
Vánoce jsou nejkrásnější svátek, a v dnešní
uspěchané době i příležitost zvolnit. Trávit čas
s rodinou, potkat se s přáteli, případně poznat
nové, a to vše ve vánoční atmosféře. Dne 14.
prosince 2019 jsme uspořádali Adventní benefiční
koncert v Červeném kostele. Na programu
bylo tentokrát vystoupení Brno Gospel Choir,
kteří z akce udělali nezapomenutelný zážitek.

Výtěžek koncertu byl věnován na podporu osob
s poruchami komunikace a hybnosti.
Během adventního času jste nás mohli již tradičně
potkat v rámci Brněnských Vánoc na městských
vánočních trzích. Tam jste se mohli dozvědět řadu
informací o nás, ale také zakoupit pochutiny,
jež připravovali naši pracovníci ve spolupráci
s klienty.
23

10.
Připoj se
k nám

Podobně jako v letech minulých i v roce 2019 jsme měli tu
čest přivítat v naší organizaci řadu lidí, kteří nám nezištně
a bez nároku na odměnu pomáhali.

Tato pomoc je
pro organizaci
našeho typu
nenahraditelná.
Během uplynulého roku jsme tak měli možnost poznat
praktikanty jak z řad studentů, tak firemních dobrovolníků
z České podnikatelské pojišťovny, a.s. a společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s.. Děkujeme Vám všem, kteří
nám pomáháte, a věřte, že je pro nás spolupráce s Vámi
velikým obohacením.
Pokud máš zájem stát se součástí našeho týmu, kontaktuj
nás na e-mailu oslogo@oslogo.cz.
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11.

Daruj
s p r á vn ě

Naše organizace se věnuje pomoci
lidem, kteří ji velice potřebují
a nejsou schopni si pomoci sami.
Pokud Vám osud těchto lidí není lhostejný, budeme rádi za každou Vaši podporu, kterou budeme
adresně využívat ve prospěch osob s poruchami komunikace a hybnosti.

Máme pro Vás několik možností, jak nás můžete podpořit:
•Zasláním libovolné částky na náš oficiální sbírkový účet 35-1360220247/0100
•Online platbou přes webové stránky darujspravne.cz
•Vaším běžným nákupem přes internet pomocí GIVT.cz, kdy nezaplatíte nic navíc!
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12.

Jak jsme
h o s p o d a ř ili ?

Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Označ.

AKTIVA

Začátek obd.

Konec obd.

A.

Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)

12 992

12 304

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souč. A.I.1. až A.I.7.)

5

5

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.I.10.)

17 543

17 543

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (souč. A.III.1. až A.III.6.)

200

200

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)

-4 756

-5 444

B.

Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

1 347

1 610

B. II.

Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)

148

108

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.7.)

1 153

1 446

B. IV.

Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)

46

56

14 339

13 914

Začátek obd.

Konec obd.

AKTIVA CELKEM (A. + B.)
Označ.

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)

12 879

12 687

A. I.

Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)

12 774

12 325

A. II.

Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)

105

362

B.

Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

1 460

1 227

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)

1 063

931

B. IV.

Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.)

397

296

14 339

13 914

PASIVA (A. + B.)
28
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Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

pro nevýdělečné organizace
Označ.

NÁKLADY

A. I.

Spotřeb. nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.)

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek

2.

Prodané zboží

3.

Hlavní čin.

Hosp. čin.

Celk. čin.

1 962

27

1 989

541

0

541

0

27

27

Opravy a udržování

67

0

4.

Náklady na cestovné

10

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Označ.

VÝNOSY

Hlavní čin.

Hosp. čin.

Celk. čin.

B. I.

Provozní dotace (B.I.1.)

7 832

0

7 832

67

1.

Provozní dotace

7 832

0

7 832

0

10

B. II.

Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4.)

81

0

81

5

0

5

Ostatní služby

1 339

0

1 339

3.

Přijaté příspěvky (dary)

80

0

80

A.III.

Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14.)

6 456

0

6 456

4.

Přijaté členské příspěvky

1

0

1

10.

Mzdové náklady

4 793

0

4 793

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 160

27

1 187

11.

Zákonné sociální pojištění

1 594

0

1 594

12.

Ostatní sociální pojištění

47

0

47

B. IV.

Ostatní výnosy (B.IV.5. až B.IV.10.)

586

0

586

14.

Ostatní sociální náklady

22

0

22

9.

Zúčtování fondů

585

0

585

A. IV.

Daně a poplatky (A.IV.15.)

11

0

11

10.

Jiné ostatní výnosy

1

0

1

15.

Daně a poplatky

11

0

11

A. V.

Ostatní náklady (A.V.16. azˇ A.V.22.)

216

0

216

C.

VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)

9 659

27

9 686

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

7

0

7

17.

Odpis nedobytné pohledávky

76

0

76

D.

Výsledek hospodaření před zdaněním

319

0

319

22.

Jiné ostatní náklady

133

0

133

A. VI.

Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv ( A.VI.23. až A.VI.27.)

695

0

695

Výsledek hospodaření po zdanění

257

0

257

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

695

0

695

A.VIII.

Daň z příjmů (souč. A.VIII.29.)

62

0

62

29.

Daň z příjmů

62

0

62

9 402

27

9 429

NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)
30

pro nevýdělečné organizace
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13.

děkujeme

32

V roce 2019 děkujeme
za podporu a spolupráci

JMK, MPSV, město Brno, Brno-střed, město Tišnov, TIC Brno
Soukromá klinika Logo, Pomozte dětem NROS, Mikro Trading a.s., Nadace Agrofert, Lesy ČR, All with you, Crocodille, Železná růže, Mary
Kay
ČAK, Asociace RP, MC Sedmikráska, Nadace Vize 97, Givt, Darujspravne
? AVITO, Altech, Arkadia
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