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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 poruchami komunikace a hybnosti a jejich
rodinám. Chceme umožnit daným osobám prožít plnohodnotný
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.

ÚVODNÍ SLOVO
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

U VÁS - RANÁ PÉČE
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 spektra, vývojovou dysfázií či opožděným
vývojem řeči. Důležitým faktorem služby je, že
klientem není pouze samotné dítě, ale celá jeho
rodina. Naši profesionální poradci rané péče dojíždějí
přímo do domácností dětí, kde se jim pravidelně
věnují. Podařilo se nám i rozšířit nabídku služeb o
psychologické poradenství.

U VÁS - RANÁ PÉČE
V návaznosti na službu raná péče pořádáme i speciální týdenní
terapeutické pobyty. Velkou výhodou těchto pobytů je nejenom
zvýšená intenzita terapií, ale zejména jejich návaznost. Díky
podnětnému působení se děti ve svých schopnostech a dovednostech
zlepšují, přičemž zažijí něco zcela nového. V neposlední řadě
podporujeme rodiče v posunutí hranic vnímání toho, co všechno
mohou jejich děti zvládnout
V neposlední řadě se připomínáme našim klientům rané péče i formou
pořádání další aktivit, jako jsou herní odpoledne, setkávání rodin nebo
odborné vzdělávací workshopy pro rodiče. Za všechny nám dovolte z
roku 2022 jmenovat Šmoulí odpoledne, které jsme pro rodiče s dětmi
uspořádali u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu
nebo pravidelný arteterapeutický kroužek.
Kvalita námi poskytovaných služeb raná péče je garantována Asociací
rané péče České republiky z.s.

U VÁS - ROZVOJ KOM. DOVEDNOSTÍ

Rozvoj komunikačních dovedností
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.

U NÁS - SOC. REHABILITACE
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.

U NÁS - ODBORNÉ SOC. PORADENSTVÍ

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.

U NÁS - KOMUNIKACE 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.

LOGOPEDICKÁ KONFERENCE
Dne 22. 10. 2021 jsme uspořádali 19. ročník Logopedické konference, i tentokrát k příležitosti Mezinárodního
dne porozumění koktavosti. Slogan letošního ročníku zněl „Napříč generacemi“, a podstata sousloví byla do
puntíku naplněna. Konference se vzhledem k situaci odehrála v online prostředí kde, 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 reprezentovala zejména Daniele Rossi, která poprvé v České republice
prezentovala aktuální výzkumné trendy v oblasti významu exekutivních funkcí při koktavosti dětí. Daniele Rossi,
která navštívila naši konferenci, a Českou republiku vůbec poprvé, nadchla naše účastníky jak odborným
přesahem, tak příjemným vystupováním. Dalšími hosty byli Doc. MUDr. Martin Kučera, který nám představil Čas a
rehabilitace vnímání času v kontextu senzomotorické integrační terapie, a Mgr. Markéta Trlíková, jenž doplnila
naše oborové vnímání o současné možnosti telerehabilitace u pacientů s afázií. 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

PŘIPOJ SE K NÁM
Podobně jako v letech minulých i v roce
2022 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. 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.

DARUJ
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!

EKONOMICKÁ BILANCE
Ozn.
A.I.

NÁKLADY

Hlavní čin.

Hospo. čin.

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupovane služby (součet A.1.1. az A.1.6.)

2241

2241

1,

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

733

733

2,

Prodané zboží

3,

Opravy a udržovani

144

144

4,

Náklady na cestovné

2

2

5,

Náklady na reprezentaci

9

9

6,

Ostatní služby

1353

1353

Osobni náklady (součet A.111.10. az A.1I1.14.)

6858

6858

10,

Mzdové náklady

5114

5114

11,

Zakonné socialní pojištění

1607

1607

12,

Ostatní socialní pojištění

13,

Zakonné socialní náklady

137

137

14,

Ostatní socialní náklady
Daně a poplatky (A.IV.15.)

9

9

Daně a poplatky

9

9

All.

Změny stavu zasob vlastní cinnosti a aktivace (součet A.11.7. az A.11.9.)

7,

Změna stavu zasob vlastní cinnosti

8,

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizacnich služeb

9,

Aktivace dlouhodobého majetku

A.Ill.

A.IV.
15,

EKONOMICKÁ BILANCE
Ozn.

NÁKLADY

A.V.

Ostatní náklady (součet A.V.16. az A.V.22.)

16,

Smluvní pokuty, úroky z prodleni, ostatní pokuty a penále

17,

Odpis nedobytné pohledávky

18,

Nakladove úroky

19,

Kursové ztráty

20,

Dary

21,

Manka a škody

22,

Hlavní čin.

Hospo. čin.

Celkem

135

135

1

1

Jiné ostatní náklady

134

134

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.Vl.23.
az A.1.27.)

416

416

23

Odpisy dlouhodobého majetku

416

416

24

Prodaný dlouhodobý majetek

25

Prodané cenné papíry a podíly

26

Prodaný materiál

27

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

9659

9659

A.VI.

AVII.
28
A.VIII.
29

Poskytnute příspěvky (A.Vll.28.)
Poskytnute členske příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Daně z příjmu (A.Vlll.29.)
Daně z příjmu
Náklady CELKEM (A.I. + A.II. + A.Ill. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)

EKONOMICKÁ BILANCE
Ozn.
B.I.

VÝNOSY

Hlavní čin.

Hospo. čin.

Celkem

Provozni dotace (B.1.1.)

8 764

8 764

Provozni dotace

8 764

8 764

708

708

Výnosy CELKEM (B.1. + B.11. + B.111. + B.IV. + B.V.)

9 472

9 472

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-187

-187

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-187

-187

1
B.I1.

Přijaté příspěvky (součet B.11.2. az B.11.4.)

2,

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3,

Přijaté příspěvky (dary)

4,

Přijaté členské příspěvky

B.111.
B.IV.

Tržby za vlastní vykony a za zboží
Ostatní výnosy (součet B.Vl.5. az B.Vl.10.)

5,

Smluvni pokuty, úroky z prodleni, ostatní pokuty a penale

6,

Platby za odepsane pohledavky

7,

Vynosove úroky

8,

Kursove zisky

9,

Zuctovani fondu

10,

Jine ostatní Výnosy

B.V.

Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. az B.V.15.)

11,

Tržby z prodeje dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku

12,

Tržby z prodeje cennych papiru a podilu

13,

Tržby z prodeje materialu

14,

Výnosy z kratkodobeho financniho majetku

15,

Výnosy z dlouhodobeho financniho majetku

EKONOMICKÁ BILANCE
Ozn.
A.

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I. + A.II. + A.Ill. + A.IV.)

Začátek období

Konec období

11955

11539

5

5

A. I.

Dlouhodoby nehmotny majetek celkem

A.II.

Dlouhodoby hmotny majetek celkem

17812

17812

A.Ill.

Dlouhodoby financni majetek celkem

200

200

A.IV.

Opravky k dlouhodob. majetku celkem

-6062

-6478

B.

Kratkodoby majetek (B.I. + B.11. + B.111. + B.IV.)

2154

1765

B.I.

Zasoby celkem

3

B.I1.

Pohledavky celkem

90

36

2005

1729

B.111.
B.IV.

Kratkodoby financni majetek celkem
Jina aktiva celkem

56

AKTIVA CELKEM (A.+ B.)
Ozn.

PASIVA

14109

13304

Začátek období

Konec období

A.

Vlastni zdroje celkem (A.I.+ A.II.)

12891

12704

A.I.

Jmeni celkem

12325

12325

A. II.

Vysledek hospodareni celkem

566

379

Cizi zdroje celkem (B.I. + B.11. + B.11I. + B.IV.)

1218

600

Kratkodobe zavazky celkem

994

647

Jina pasiva celkem

224

-47

14109

13304

B.
B.111.
B.IV.

PASIVA CELKEM (A.+ B.)

V ROCE 2022 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

DĚKUJEME!

