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1. Poslání
DEMOSTHENES – dětské centrum komplexní péče v Ústí nad Labem se zabývá komplexní
mezirezortní péčí o pacienta – klienta a osvětou. Včasnou a diagnostikou a adekvátní
léčbou, která sestává z propojených terapií, poradenství a ošetření školního a domácího
prostředí.
Uveden byl do provozu v roce 1999. V současné době se centrum skládá z několika
pracovišť rezortů zdravotnictví, školství a sociální oblast. Služby DEMOSTHENA jsou
navzájem záměrně propojeny – mezioborově i meziresortně. Prolínají se a navazují na sebe.
Jednotliví pracovníci se mohou vzájemně poskytovat zpětnou vazbu a klienti tak mohou mít
skutečně odborný ucelený pohled. Zároveň je respektováno právo klienta na svobodný výběr
jednotlivých služeb až již zdravotnických, sociálních či služeb poskytovaných v rámci
školství.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi / mládeží od raného věku po ukončení vzdělávání
- s nerovnoměrným vývojem (např. s opožděným vývojem pohybu, řeči aj.)
- u kterých není problematika vývoje zřejmá či řešená
- u kterých si rodiče nejsou jisti vývojem nebo výchovou a chtějí se pouze poradit
- s již stanovenou diagnózou: např. ADHD / ADD, vývojová dysfázie, dětská mozková
obrna, porucha autistického spektra, sluchové postižení, kombinace postižení aj.
Nabízené formy péče:
- Ambulantní ve zdravotnické části (v budově DEMOSTHENA)
- Denní pobyt diagnostický (měsíční) a trvalý (nejméně roční) v předškolním zařízení
s provázanou komplexní péčí pracovníků zdravotnictví, školství a sociální sféry (v
budově DEMOSTHENA)
- Terénní a ambulantní v rámci školského poradenského zařízení – speciálně
pedagogického centra (ve školách Ústeckého kraje, v DEMOSTHENU, včetně
odloučeného pracoviště ve Varnsdorfu)
- Terénní v rámci sociální služby raná péče (nejčastěji v rodině)
- Ambulantní i terénní v rámci odborného sociálního poradenství

Zdravotnická část je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v regionu. Školská
část je zapojena do sítě škol - předškolních zařízení MŠMT. Sociální služby jsou
provozovány na základě rozhodnutí o registraci.
Cílem je maximálně možná integrace klienta do společnosti a dosáhnutí maximálně možné
kvality života.

Demosthenes o.p.s. je jedním ze tří právních subjektů centra.
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2. Zpráva o činnosti

Raná péče - RP
Raná péče vznikla v 70. letech 20. století v USA a v České republice je realizována
od roku 19941. Během svého vývoje u nás se stala standardizovanou sociální službou2.
Raná péče je terénní službou (s výjimkou komplexních posouzení či specifických případů)
poskytovanou dítěti od narození až do věku 7 let a jeho rodině. Jedná se o děti a rodiny
ohrožené ve vývoji nebo o rodiny se zdravotně postiženým dítětem (například rodiny s dětmi
předčasně narozenými, s dětmi, u kterých ještě není stanovena diagnóza, atd.…).
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby.
V roce 2020 službu využilo 60 rodin. Celkem proběhlo 171 intervenci a 32 kontaktu. Celkový
čas přímé péči 828 hod.

1
2

Díky Společnosti pro ranou péči v Praze
Na její standardizaci se jako odborný konzultant podílela Dr. L. Pospíšilová
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3. Finanční výsledky

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020
Náklady

v tis. Kč

Spotřební materiál
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění z mezd
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

52
30
5
44
209
1 778
600
0
3
19

Náklady celkem

2 740

Výnosy

v tis. Kč

Dotace MPSV
Dotace Statutární město Ústí nad Labem
Dotace Krajský úřad
Dotace Statutární město Chomutov
Dotace město Duchcov
Dotace město Roudnice nad Labem
Služby
Ostatní výnosy

2542
127
40
15
5
3
6
2

Výnosy celkem

2740

Hospodářský výsledek

0
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Rozvaha k 31.12.2020
v tis. Kč

AKTIVA
DHM, DNM, DDHM
Oprávky k DHM, DNM, DDHM
Pokladna
Bankovní účet
Pohledávky
Náklady příštích období

1 175
-1 175
2
393
2
0

Aktiva celkem

397
v tis. Kč

PASIVA
Fondy
Závazky celkem
z toho:
ostatní závazky
zaměstnanci
soc. a zdr.pojištění
ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
vratka dotace
dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Ztráta minulých let
Pasiva celkem

13
359
3
178
104
34
0
40
0

Aktiva celkem
Pasiva celkem
Rozdíl

48
-23
397
397
397
0

V ekonomické oblasti byla zaměřena činnost společnosti na získání finančních
prostředků k zajištění provozu a jejich co nejefektivnější využití.

Zdroje financování činnosti byly získány od těchto subjektů:
MPSV
Magistrát města Ústí nad Labem
Krajský úřad
Ostatní

92,77%
4,64%
1,46%
1,13%
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4. Struktura organizace
DEMOSTHENES – dětské centrum komplexní péče skládá ze tří právních subjektů, které
zastupují rezorty zdravotnictví, školství a sociální sféru. Tyto subjekty svojí náplní odpovídají
třem složkám ucelené rehabilitace a v praxi centra se prolínají.
1. SANATORIUM DEMOSTHENES, s.r.o.
2. Speciální mateřská škola, Demosthenes, o.p.s.
3. Demosthenes, o.p.s.
Statutární zástupce: PaedDr. Lenka Pospíšilová
Správní rada:

předseda:
členové:

Ing. Bořek Voráč
Jana Kalačová
Alžběta Pospíšilová

Dozorčí rada:

Ing. Petr Farda
MUDr. Martin Pospíšil
Karel Červený

Ředitelka a vedoucí odborného týmu:
Pracovní tým:

PaedDr. Lenka Pospíšilová

v roce 2020 tvořilo 10 zaměstnanců

5. Základní údaje
název:
IČO:

Demosthenes, o.p.s.
25 42 10 18

sídlo:

Ústí nad Labem, Mírová 2, PSČ 400 11

provozní doba:

pondělí – pátek 8:00 – 16:30 hod.

telefon:

411 198 977, 411 198 981

e-mail:

info@demosthenes.cz
martina.peskova@demosthenes.cz
ranapece@demosthenes.cz

webové stránky

www.demosthenes.cz

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.Ústí nad Labem

číslo účtu:

882822339/0800

zakladatel:

Sanatorium DEMOSTHENES, s.r.o.
Ústí nad Labem, Mírová 2
IČO: 25 04 25 05
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