
výroční zpráva
občanského sdružení Letní dům 20

09



OBSAH

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 6

SPOLU O KROK DÁLE 15

ROZVOJEM KE STABILITĚ 20

DALŠÍ AKTIVITY LETNÍHO DOMU 21

LETNÍ DŮM V MÉDIÍCH 22

LIDÉ V LETNÍM DOMĚ 24

FINANČNÍ ZPRÁVA 2009 27

VEŘEJNÁ SBÍRKA – PODPOŘTE NÁS! 32

PODĚKOVÁNÍ LETNÍHO DOMU 32



Občanské sdružení Letní dům pomáhá

již od roku 1997
dětem a mladým lidem,

kteří žijí v dětských domovech
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Posláním Občanského sdružení Letní dům je zejména
formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů
a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem
a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat
zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spoko-
jenému a plnohodnotnému životu.

Základní kameny
– Individuální přístup
– Respektování potřeb a práv
– Dlouhodobé a kontinuální působení
– Profesionalita, odborná garance
– Bezpečné prostředí
– Podpora vztahových vazeb
– Léčba uměním
– Rozvoj praktických dovedností

Cíle poskytovaných služeb
Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psy-
cho-sociálních schopností a praktických dovedností,
které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy
umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného
života.

Cílová skupina
Děti a mladí lidé ve věku od 3 let do 26 let v jejichž
osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní
výchovou. O nabízené služby, aktivity projevují
svobodný zájem. S dětským domovem, ve kterém žijí,
je navázaná spolupráce.

Hlavní aktivity
– Sociálně-terapeutické pobyty
– Pobyty v tréninkovém bytě v Praze
– Komunitní akce v dětských domovech,

které jsou otevřené i pro veřejnost
– Individuální doprovázení mladých lidí při jejich

osamostatňování
– Výjezdy do dětských domovů
– Výstavy výtvarné tvorby dětí a mladých lidí

Letní dům je od roku 2002 držitelem pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Letní dům je od roku 2007 držitelem registrace sociální
služby sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Letní dům je mimořádným členem České rady dětí
a mládeže. Letní dům je členem Spolku oborové konfe-
rence nestátních neziskových organizací působících
v sociální a zdravotně sociální oblasti. Letní dům je
členem České arteterapeutické asociace.
Letní dům je organizací uznanou Ministerstvem práce
a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných
aktivit na léta 2010 – 2012.



„ahoj letni dome .....chtela bych se zeptat jestli na pobyte
přátelé nezustali jedny bíle kalhoty potřebuji to moc vedet
kdyby tam zustaly ozvete se mi nekdo na telefon nejde
nam internet a ja jsem kvuli tomu trochu vedle dekuji“

z návštěvní knihy www.letnidum.cz



„Ahojky,zdravíme všechny byli o letošních prázdninách
na Babylonu-Zuby, Monča, Deniska, Romča, Venda, Kája,
Matylda!! Jak se máte ? Moc Vás všechny zdravíme-
David(vzpomíná na fotbálek),Sára,Vlasta a Michal.Pošleme
Vám fotky!Mějtese krásně ahoooooj“

z návštěvní knihy www.letnidum.cz
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Vážení a milí přátelé,

vítám Vás na stránkách výroční zprávy Letního domu
za 13. rok existence občanského sdružení.
Rok 2009 byl pro Letní dům obdobím usazování jak
realizovaných aktivit, tak zaměstnaneckého týmu,
ve kterém jsme nově přivítali Andreu Blahovcovou
a Zuzku Nápravovou, které posílily naši práci zejména
v řízení projektů a péči o dobrovolníky.
Podařilo se nám úspěšně dokončit první cyklus pobytů
v tréninkovém bytě a od září zahájit pokračování tohoto
projektu s několika inovacemi. Rozvinuli jsme službu
individuálního doprovázení mladých lidí, kteří právě
opouštějí dětský domov. Letní dům je jim
v tomto nelehkém životním období na blízku.
Uspořádali jsme 11 již klasických sociálně-terapeutic-
kých pobytů o celkové délce 60 dní, kterých
se zúčastnilo 63 dětí, některé z nich opakovaně.
Komunitní akce Draci ve Skalách si svým druhým
pokračování zasloužila přívlastek tradiční, a stala se tak
mladší sestřičkou Andělské slavnosti, jež v roce 2009
oslavila jubilejní 10. narozeniny.
V době, kdy vzniká tato výroční zpráva, připravujeme
stěhování Letního domu z pražských Holešovic
na Albertov. Od června 2010 budeme sídlit
ve Vyšehradské ulici. Chtěl bych poděkovat Dr. Josefu
Šplíchalovi, Mirei Ryškové a všem z farní rady při
kostele Nejsvětější Trojice, kteří se o to přičinili.
Do budoucna připravujeme také rozšíření služeb
pro další dětský domov. Ale o tom snad více až v příští
výroční zprávě.

Nyní Vás již srdečně zvu k listování, prohlížení a četbě
o Letním domě v roce 2009.

Mgr. Cyril Zákora
ředitel Letního domu
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace je registrovanou sociální službou
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Programy jsou určeny především dětem a mladým lidem
ve věku 6-19 let, kteří vyrůstají v dětských domovech.
V roce 2009 jsme spolupracovali se třemi dětskými
domovy: v Krompachu, Písku a Klánovicích.
Podpořili jsme celkem 134 dětí a mladých lidí.

Prostřednictvím sociálně-terapeutických pobytů,
výjezdů do dětských domovů, komunitních akcí a výstav
usilujeme o podporu našich klientů na cestě k samostat-
nému, kvalitnímu a plnohodnotnému životu.
Posilovány jsou především tyto psycho-sociální schop-
nosti a praktické dovednosti:
– schopnost vnímat a hodnotit skutečnost
– emoční vyrovnanost
– komunikační dovednosti
– schopnost navazovat a udržovat zdravé

sociální vztahy
– schopnost prakticky se o sebe postarat
– tvořivost

SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ POBYTY
Vícedenní pobyty se konají mimo prostředí dětského
domova v průběhu celého kalendářního roku, nejčastěji
v době školních prázdnin či o prodloužených víkendech.

Hlavním principem pobytů je poskytnout dětem
a mladým lidem pocit přijetí, důvěry a podpory. V přátel-
ském prostředí mají možnost zdokonalovat se v sociál-
ních interakcích a budovat si pozitivní vztah k sobě
i k okolí. Program pobytu je sestaven tak, aby byla
posilována psychická a sociální kondice dětí a mladých
lidí. Odborné programy střídají volnočasové aktivity
i trénink praktických dovedností. Spravování domác-
nosti založené na rodinném modelu zahrnuje společný
úklid domu i společnou přípravu jídel a stolování. Rodin-
nou atmosféru umocňují každodenní rituály - společná
jídla, večerní setkání v chýšce, při kterých má každý
prostor hovořit o svých prožitcích z uplynulého dne.
V odborných programech je důraz kladen na expresivní
metody práce, zejména na techniky artefiletiky, arte-
terapie, tvořivé dramatiky či muzikoterapie.
Děti se na pobyty přihlašují podle svého rozhodnutí.
Letní dům zdůrazňuje princip dobrovolnosti.
Sociálně-terapeutické pobyty jsou pečlivě připravovány,
průběžně hodnoceny a reflektovány během pravidel-
ných týmových intervizí a supervizí. Kromě zaměstnanců
se na jejich realizaci podílejí také dobrovolníci a externí
spolupracovníci.

V roce 2009 se uskutečnilo celkem 11 sociálně-tera-
peutických pobytů o celkové délce 60 dní. Během
pobytů jsme dětem a mladým lidem jsme nabídli
212 hodin odborných programů (malování
a následná reflexe, bubnování, relaxace, reflexe dne
v chýšce apod.); 130 hodin volnočasových aktivit
(skupinové hry, volný čas dětí) a 81 hodin rozvoje
a posilování praktických dovedností.

(pozn. 1 hod. = 60 min.)
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V roce 2009 jsme se potkali na těchto pobytech:

Ochutnávkový pobyt pro 7 dětí do 13 let
16. – 18. ledna 2009, Krchleby u Neveklova

Lednový pobyt proběhl jako „ochutnávka“ pobytů s Let-
ním domem pro sedm mladších dětí z dětského domova
v Klánovicích, které se s námi setkaly poprvé. Cílem
bylo představit dětem Letní dům jako bezpečné místo
plné tvoření; místo, které přetrvává, a do kterého se
mohou vracet. Všech sedm dětí se v průběhu roku do
Letního domu znovu vypravilo, většina z nich vícekrát.

Rodinný pobyt pro 10 sourozenců
ve věku 4 – 15 let
15. – 22. února 2009, Lázně Libverda

Rodinný pobyt navázal na sourozenecké pobyty. Dětem
jsme nabídli bezpečný prostor pro sdílení své rodinné
historie (nejmladší děti nemají na svůj domov žádné
vzpomínky) a pro intenzívní prožití sourozenecké
sounáležitosti.
První den jsme mapovali, co se sourozencům na sobě
vzájemně líbí. Do rodinné historie jsme se pustili skrze
příběhy oblíbených věcí. Díky sedmičlennému týmu
jsme dětem nabízeli množství individuální práce, kdy
jednotlivé děti mluvily o svých vzpomínkách.
Ze vzpomínek starších sourozenců vznikla kniha
– mozaika obrázků a textů. Kniha má pět kapitol
– My všichni (sourozenci) – Rodina – Dům, kde jsme
bydleli – Dětský domov – Lidé v dětském domově.
Intenzivní a náročnou práci s často nelehkými
vzpomínkami střídaly chvíle volna, bobování, stavění
iglú, malování do sněhu, bubnování, nebo práce
s hlínou. Každovečerní setkání v chýšce obohatilo
poslouchání Hobita. Rodinnou atmosféru podtrhlo
společné pečení a výlet do Hejnic.

Velikonoce pro 12 dětí ve věku 6 – 19 let
9. – 13. dubna 2009, Hejnice

Tradiční velikonoční pobyt s tradičním programem,
na tradičním místě a s tradiční atmosférou. Společně
s dětmi jsme vytvořili velkou společnou domácnost,
oslavili příchod jara a letmo se seznámili s významem
křesťanských Velikonoc.
Děti po příjezdu čekala velká oslava inspirovaná hosti-
nou při Večeři Páně. Velký pátek jsme zasvětili
poznávání Ježíšova příběhu. Základem pro něj byly re-
produkce obrazů slavných malířů znázorňující scény
z Ježíšova života. Děti si některé z nich vybraly
a vytvořily jejich sochu nebo zahrály část příběhu.
Vznikla cesta se zastaveními, kterou jsme si večer
společně prošli.
Na Bílou sobotu jsme se pustili do pletení pomlázek,
barvení vajíček a zdobení domu. S křesťanským posel-
stvím jsme se rozloučili na půlnoční mši v bazilice
v Hejnicích. V neděli nás čekala první jarní imaginace
s následným malováním a výlet k vodopádům. V pondělí
vyrazili kluci a chlapi na koledu, dívky a ženy zatím
připravovaly velikonoční nádivku a čekaly na návrat
koledníků. Bohatou koledu si děti mezi sebou rozdělily.



„JE SKODA ZE UZ S NAMA NEJSTE PAj“
z návštěvní knihy www.letnidum.cz
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Sedmikrásky pro 9 dívek nad 13 let
30. dubna – 3. května 2009, Lázně Libverda

Program Sedmikrásek jsme zaměřili na prožívání vlast-
ního těla. Cílem bylo získat nové zážitky skrze pohyb,
hmat, dotek, pozorování.
Do programu jsme vstoupili hned po příjezdu, kdy se
dívky seznámily se sádrou a vyrobily tzv. hmatku (otisk
dlaně, který vzniká zatuhnutím sádry v dlani). Byla to
první stopa našeho těla, v dalších dnech jsme do sádry
otiskovali ruce, nohy, prsty …
Vrcholem práce se sádrou byl odlitek části těla, kterou si
každá z dívek vybrala. Na závěr se dívky mohly rozhod-
nout, zda chtějí některý z odlitků umístit do krajiny
a zanechat tak po sobě stopu.
Tvořivý program vyvažovaly bloky bioenergetických
cvičení. Ty sloužily k energetizaci, vybití a oživení,
ale i k relaxaci a uvolnění napětí v těle. Čas byl také
na procházky, batikování, frotážování, promítání filmu
a tradiční večerní chýšku.

Mužinec pro 11 kluků nad 12 let
7. – 10. května 2009, Hejnice

Jedenáct kluků a pět chlapů se podruhé vydalo do
Jizerských hor, aby se potkali, zkoušeli svou odvahu
a objevovali, co znamená být mužem.
První večer vnesl každý z kluků i dospělých do chýšky
jednu věc nebo vlastnost jako symbol pro tento pobyt.
Objevila se pravdomluvnost, odvaha, kamarádství,
radost, záplava smíchu.
Na pobytu jsme vyrazili na celodenní výlet na Paličník;
zkoušeli bezpečné bojové techniky (samurajský boj
s papírovými meči, techniky se zavázanýma očima
a přestrkovanou) a týmovou hru v lese. Také jsme
bubnovali pod širým nebem. Za zvuku bubnů
a za pomoci líčidel hledali své "jiné" tváře.

Otevřený ateliér v Letním domě pro 12 dětí
do 13 let
10. – 19. července 2009, Lázně Libverda
Otevřený ateliér v Letním domě pro 10 dětí
nad 13 let
7. – 16. srpna 2009 Lázně Libverda

Pro letošní prázdninové pobyty jsme se rozhodli vy-
zkoušet koncept „Otevřeného ateliéru“ – místa, kde se
tvoří bez zadaného tématu. Každý účastník si téma
hledá sám, tvoří libovolnými technikami, vybírá z nejrůz-
nějších materiálů. Sám rozhoduje o tom, co bude dělat,
jak dlouho bude tvořit a zda bude v dalších dnech
pokračovat. Přes zdánlivou volnost má proces tvorby
svá pravidla dané postupnými kroky, které tvorbu
rámují. Nejprve si určím, co budu dělat, pak tvořím,
na závěr svoji tvorbu reflektuji pomocí deníku a pokud
chci, mohu své zápisky sdílet s ostatními. Tento rámec
dále doplňují dva principy – dospělí tvoří souběžně
s dětmi a díla nehodnotí. Inspiraci pro tento pobyt jsme
čerpali z projektu Open studio.
Tvoření se střídalo s volnočasovým, dramatickým či
muzikoterapeutickým programem. Rozdělení dětí na dvě
skupiny nám umožnilo děti při tvorbě i její reflexi indi-
viduálně doprovázet.
Červencový pobyt byl určen mladším dětem. Na tvořivé
cestě provázel děti „umělec Pablo Temperka“. Otevřený
ateliér probouzel v dětech tvořivost a chuť tvořit, děti se
pouštěly do malování a sochání i během osobního
volna. Na srpnovém pobytu pro starší děti jsme při
tvorbě kladli důraz na vedení „ateliérového deníku“;
techniky tvorby doplnil Honza (zvaný Muf) svojí
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řezbářskou dílnou. Závěr pobytů patřil slavnostní
prohlídce všech děl. Ani na letních pobytech nechyběla
chýška, ve které jsme si povídali o uplynulém dni, četli
pohádky, zpívali a poslouchali hudbu. Děti byly tradičně
zapojené do péče o dům a příprav společného stolu.

Z knihy návštěv: „Posílám pozdrav všem, s nimiž jsem
strávila příjemné a pohodové pozdní odpoledne
ve čtvrtek 13. srpna na chatě Piktych. Bylo to super!!!
Tak za prvé mi chutnaly Vaše vlastnoručně upečené
šátečky s višněmi, pak byla pro mě moc příjemná vy-
cházka k prameni v Lázních Libverda. Příjemné bylo
posezení u ohně, byla sranda - hlavně když Monče spadl
rozpečený sýr na špíz Jakubovi, ona však nezoufala, ale
rozhodla si ho vybojovat zpátky. Valila jsem oči, jak se
všichni zapojujete do přípravy jídla k ohni,
jak pak služba všechno uklízí, myje, vytírá... a bez řečí.
I když jsem s vámi strávila jen několik hodin, moc se mi
s Vámi líbilo. Pěkné jsou malby na kulatých dřevěných
deskách, řezby z ytongů i lipového dřeva. Těžko hledat,
která práce je nejhezčí. Každá má šmrnc a vypovídá
něco o autorovi. Nadchly mě překrásné fotky, díky nim
mám jasnější představu o pobytu. Chtěla bych o pobytu
napsat do časopisu, napište mi nějaké vzkazy z vašich
deníků, postřehy, co bylo fajn a co ne, ať je můj článek
o Letním domě pestřejší. Pozdrav všem účastníkům, ve-
doucím a dobrovolníkům. Mějte se fajn. Marie Šus-
terová, 18. srpna 2009

Divadlo Continuo pro 14 dětí z Písku
4 – 6. září 2009, Malovice, Švěstkový dvůr

Pod vedením zkušených herců a výtvarníků děti
připravovaly dračí průvod pro slavnost Draci ve Skalách.
Děti na pobytu ve Švestkovém dvoře doprovázeli vycho-
vatelé z dětského domova.

Tajemství barev pro 12 dětí do 12 let
25 – 28. září 2009, Lázně Libverda

Program pobytu byl zaměřen na setkání se světem
barev. Postupně jsme objevovali jednotlivé barvy.
Každé ze základních barev jsme věnovali půl den
v tvoření – malování, oblékání a líčení a tvoření z přírod-
nin. Do jednotlivých barev se také převlékalo naše
společné stolování. Postupně se do barev oblékala také
bílá víla, která se s dětmi během pobytu několikrát
potkala.
Děti se zapojovaly do tvoření rády, s nadšením, zvláště
v kontaktu s barvou při akčních expresivních technikách
– při malování nohama nebo stříkání barvy z lahví.
A protože se na nás sluníčko většinu času usmívalo, užili
jsme si možnost tvořit a malovat venku.
Mimo barevné tvoření zbýval čas i na společné
procházky, hry a večerní setkávání v chýšce, kde jsme si
o uplynulých dnech povídali.

Já a moji sourozenci pro 12 dětí
ve věku 6 – 19 let
27. října – 1. listopadu 2009, Lázně Libverda

Sourozenecké skupiny ze všech tří spolupracujících dět-
ských domovů si prošly několika aktivitami zaměřenými
na spolupráci, důvěru. Byl tu prostor poznávat svého
sourozence, ale taky objevovat, jaký jsem já jako
sourozenec. Pobyt vyvrcholil „rodinným výletem“,
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kdy si každá sourozenecká skupina doprovázená
dospělým naplánovala výlet podle vlastní volby. Pobyt
byl zpestřen hrami, promítáním filmu a nechyběla ani
každodenní večerní chýška.

Pobyt „Přátelé“ pro 12 dětí nad 13 let
20 – 22. listopad 2009, Harrachov

Víkendový pobyt se odehrál na Chatě Zákoutí.
Děti společně pojmenovávaly vlastnosti, které jsou
pro přátelství důležité (důvěru, ochotu pomoci, smysl
pro humor, schopnost udržet tajemství, umění si navzá-
jem odpustit). Všechny tyto vlastnosti jsme společně
zhmotnili na praporcích, inspirovaných tibetskými mod-
litebními praporky.
Děti dále zkoumaly, jak to vypadá, když přátelství nefun-
guje. Ve skupinkách vymýšlely krátké scénky, které poté
mohli diváci zastavovat a dohrávat jinak, než jak to
vymysleli autoři. Byla to zábava i poučení, hodně
smíchu a náš obdiv odvaze dětí i umu hereckému.
Přátele jsme hledali v obrázcích: Jaký je můj přítel, když
mám radost? Když jsem smutný/á? Jakého přítele bych
právě teď nejvíc potřeboval/a? Vznikla pestrá mozaika
obrázků i výkladů k nim. Na pobytu každého z nás
provázel tajný přítel a každý z nás byl někomu jinému
tajným přítelem. Děti skrze tuto hru poznávaly,
že největší radost máme, když můžeme potěšit
někoho jiného.



„Děti z dětských domovů jsou o mnohé ochuzené. Všichni
to víme, ale jen málo kdo s tím umí něco dělat. Letní dům
to umí. Dopřává těmto dětem zážitky, které jsou nedoce-
nitelné. Díky za to.“

Čtyři věty o Letním domě
PhDr. Alena Paloušová

supervizorka
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KOMUNITNÍ AKCE
Cílem komunitních akcí je propojovat ústavní prostředí
dětských domovů s okolní komunitou, seznamovat
veřejnost s problematikou ústavní péče a také nabízet
dětem a mladým lidem bezpečný kontakt se širším
sociálním prostředím.
Několikadenní slavnosti jsou organizovány ve spolupráci
s dětskými domovy. Pestrý kulturní program doplňují
dětská představení. Sváteční atmosféru komunitní akce
podtrhují společné slavnostní hostiny a tvořivé dílny.

Draci ve Skalách
18 – 19. září 2009, Skály u Protivína, 2. ročník

Dvoudenní slavnost začala v dětském domově v Písku,
kde děti pekly pohádkové buchty a připravovaly si
masky a kostýmy na sobotní průvod. Pomáhali jim
vychovatelky, dospěláci z Letního domu a z Občan-
ského sdružení Švagr a dvě firemní dobrovolnice.
Po večeři se všichni sešli na malé divadelní představení
o Žlutém draku.
Sobotní dění se přesunulo do Skal. Před dětským
domovem tam probíhala dračí dílna pro veřejnost jako
příprava na odpolední průvod. V průběhu průvodu jsme
čelili „přepadení“, sledovali líhnutí dračí princezny
z vejce a shlédli pohádku Víti Marčíka. Po pohádce
přišly k chuti v pátek pečené buchty. Barevný průvod
pozdravila starostka obce paní Poláčková a hlavní
vychovatel dětského domova v Písku Radim Koreš.
Hned nato začala hostina od firmy Sodexo a později
vše zakončil ohňostroj.

Andělská slavnost
11. – 13. prosinec 2009, dětský domov Krompach,
10. ročník

Letní dům ve spolupráci s dětským domovem v Krom-
pachu uspořádal desátý ročník Andělské slavnosti.
Komunitní akce začala připomenutím jubilejního výročí
a vystoupením break dance skupiny Dance4you.
Sobotní odpoledne patřilo tradičně pohádce. Tentokrát
s názvem Pranice s Ďulíkem a Kokoláčem Divadla
Kocábka. Následovalo zpívání před kostelem Čtrnácti
svatých pomocníků v Krompachu a vánoční koncert
souboru Lusatia consort.
Desátý ročník Andělské jsme oslavili vypouštěním deseti
lampionů, které vylétly vzhůru spolu s dětskými přáními.
Celá slavnost vyvrcholila hostinou od firmy Sodexo.
Na děti čekaly dobroty a andělský večer byl obohacen
několika tanečními vystoupeními dětí a zpíváním
s Letním domem.
V neděli dopoledne se jako obvykle dveře dětského
domova otevřely tvořivým dílnám. Nechyběla vůně
koření, zdobená jablíčka, svíčky, obrázky sněhuláků
a stromečků, vlněné bambule na čepice, korálkoví
andělé, ani pohybová dílna v tělocvičně.
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NÁVŠTĚVY DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Pravidelné návštěvy dětských domovů nám umožňují
udržovat kontakt s dětmi a mladými lidmi v průběhu
celého roku. Při našich návštěvách se potkáváme jak
s dětmi, tak s vedením a pracovníky dětských domovů.
Touto cestou získáváme zpětnou vazbu ohledně našich
aktivit a také se seznamujeme s potřebami klientů tak,
jak je vidí ti, kteří jsou s nimi v každodenním kontaktu.
V roce 2009 jsme navštívili dětské domovy celkem
15krát. Také jsme navštívili klienta v dětské psychiat-
rické léčebně a ve výchovném ústavu.
V rámci návštěv v dětských domovech jsme promítali
fotografie z uplynulých pobytů či komunitních akcí,
tvořili s dětmi fotoalba, malovali na porcelán, pekli
vánoční cukroví nebo si jen tak povídali či vyrazili
společně na procházku. Součástí jednoho z výjezdů
byla také stáž pracovníků v mateřské škole dětského
domova.

VÝSTAVY
Hlavní myšlenkou výstavní činnosti Letního domu je při-
blížit široké veřejnosti svět dětí z dětských domovů
a odraz tohoto světa v jejich výtvarné tvorbě. Ačkoliv
díla nevznikala s primárním záměrem jejich vystavení,
věříme, že možnost zažít uznání a ocenění je pro děti
a mladé lidi z dětských domovů velmi důležitá a může
jim pomoci ke zvýšení jejich sebedůvěry.
V roce 2009 jsme uspořádali výstavu masek pod širým
nebem na festivale Mezi ploty a výstavu obrazů dětí
v Evangelické farnosti v Libčicích nad Vltavou.

Výstavní cyklus pokračuje v roce 2010 výstavou Tajem-
ství barev ve čtyřech pražských kavárnách.

Projekt Sociální rehabilitace podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát
hl. m. Prahy, NROS ze sbírky Pomozte dětem!, Nadace
Terezy Maxové dětem, Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského, Nadace Naše dítě, Diplomatic
Spouses Association.

Komunitní akce dále podpořili:
CL-Evans, s.r.o.; Sodexo, s.r.o.; Ahold Czech
Republic, a.s; Divadlo Continuo; Art Prometheus, o.s.;
Český rozhlas Sever, Týdeník rozhlas



„Ahojky Tome ja jsem nestihla ten zapas Slavie a mužu se
zeptat jak to dopadlo.na dracích ve skalach se mi stašně
líbilo a mrzelo mě že jsi tam nebyl a oprazninach jsem byla
na letním domě.tak se měj mam tě rada a na přatele asi
pojedu. Ted jezdím na pražske pobyty tak se někdy
potkame papa...“

z návštěvní knihy www.letnidum.cz
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SPOLU O KROK DÁLE

Spolu o krok dále navazuje na aktivity realizované
v rámci projektu Sociální rehabilitace. Cílem projektu
je podpora mladých lidí ve věku 14-18 let, případně až
26 let v rozvoji psycho-sociálních schopností a praktic-
kých dovedností, které povedou ke snadnějšímu
začlenění do běžného života po odchodu z ústavní
výchovy. Projekt byl zahájen v roce 2008 a mladým
lidem z dětského domova v Krompachu, Písku
a Klánovicích nabízí pobyty v tréninkovém bytě;
individuální doprovázení a návštěvy dětských domovů.

POBYTY V TRÉNINKOVÉM BYTĚ
Pobyty jsou realizovány o víkendech (od pátku do ne-
děle) a jsou určeny šestici mladých lidí z dětského
domova. Pobyty se konají v pronajatém bytě v centru
Prahy, což umožňuje mladým lidem seznámit se
s prostředím velkoměsta dříve, než opustí dětský
domov. Skupinu vede stálá dvojice sociálních pracov-
níků – muž a žena, kteří jsou mladým lidem v náročných
situacích oporou a průvodci v pobytovém programu.

Pobyty v tréninkovém bytě jsou tvořeny odbornými
a volnočasovými aktivitami, které se zaměřují
především na:
a) rozvoj schopností a dovedností vedoucí k lepšímu

zvládání praktického samostatného života
po opuštění dětského domova

b) podporu důvěry mladých lidí ve vlastní schopnosti
a posílení jejich pozitivního vztahu k sobě samému
i svému okolí

c) rozvoj dovednosti plnohodnotně trávit svůj volný čas

Složení programů v tréninkovém bytě
Odborný program je zaměřen na oblast orientace ve
městě, hledání bydlení, práce, hospodaření s penězi,
péči o domácnost a zvládání obtížných životních situací.
Program se z velké části soustředí na zvládnutí doved-
ností daného tématu (bydlení, práce, hospodaření
s penězi aj.) a jeho odbornou část doplňují volnočasové
aktivity. Součástí všech pobytů je společná tvorba
víkendového rozpočtu, jídelníčku a společný nákup,
vaření, úklid v bytě, večerní setkávání v chýšce a práce
s „pobytovými deskami“. Do „pobytových desek“
si každý z účastníků zaznamenává důležité informace,
postřehy a doplňující materiály (mapy, vizitky, letáky aj.).
Do bytu zveme mladé lidi, kteří absolvovali pobyty
v tréninkovém bytě a dětský domov již opustili a další
blízké osoby dětí z řad dobrovolníků a zaměstnanců
Letního domu.

V roce 2009 se uskutečnilo celkem 12 pobytů
v tréninkovém bytě za účasti celkem 21mladých lidí.
Pobyty se v roce 2009 skládaly z 241 hodin
odborného programu (v roce 2008 132,5 hodin)
a 75,5 hodin volnočasového programu (v roce 2008
44,5 hodin).

Do programu se v roce 2009 podařilo zapojit odborníky
z jednotlivých oblastí – např. personalisty či realitní mak-
léře. Svůj čas projektu dobrovolně věnovalo i mnoho
dalších. V roce 2009 jsme navázali spolupráci
s metodologem a vytvořili nástroje pro hodnocení efek-
tivity služby. Zaměřili jsme se dále na tvorbu metodiky
projektu a větší informovanost veřejnosti o projektu.
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V pražském tréninkovém bytě se uskutečnily pobyty
zaměřené na témata:

Práce
16. – 18. ledna 2009, 13. – 15. února 2009,
29. – 31. května 2009

Mluvili jsme o tom, čím by se kdo chtěl stát, jaké má
pracovní zkušenosti. Vysvětlovali jsme pojmy z oblasti
práce. Hledali v inzerci práce a učili se, jak na nabídku
práce reagovat a na co si dát pozor při podpisu pra-
covní smlouvy. Tvořili jsme životopisy, nacvičovali pra-
covní pohovor a navštívili vybraná pracoviště. Zkoušeli
jsme si, jaké obtížné situace nás mohou v zaměstnání
potkat. Na květnovém pobytu si mladí lidé vyzkoušeli
navíc brigádu v praxi – pomoc ve výtvarné dílně Letního
domu na festivalu Mezi ploty.

Z přihlášky: Nejraději bych pracoval/a jako: …kuchař;
mechanizátor lesní výroby; pokojská. V práci by pro mne
bylo nejtěžší poznávat nové lidi.

Řekli o pobytu: Líbila se mi návštěva holek z personální
agentury – bude se nám to hodit. Líbilo se mi psaní živo-
topisu. Bavilo mě to v klubu ve zkušebně beatování,
boxovací pytel, fotbálek a lezení na stěnu, že nás
navštívili Robin a Jana. Hodně jsem se naučila. Je mi tu
dobře. Líbilo se mi na Mezi ploty. Dobrý bylo volání na
inzerát a pohovor. U pohovoru jsem podepsal chybnou
smlouvu. Líbilo se mi u Petra Vacka.

Životní styl
6. – 8. března 2009, 13. – 15. března 2009
Na pobytu jsme si povídali o dospívání, zakládání
rodiny, sexualitě, drogách i duševních onemocněních.
O tom, jak vyhledat pomoc a o koho ze svých blízkých
se můžeme opřít v obtížné situaci. Program byl doplněn
návštěvou jedné rodiny, tematickou literaturou
a možností anonymního dotazování.

Řekli o pobytu: Bavilo mě psaní otázek do krabičky
a povídání o nich v chýšce. Líbilo se mi prohlížení knížek.
Líbilo se mi na návštěvě u lidí z Letního domu,
a že nás navštívila Jana se psem. Líbilo se mi vaření
a chutnala mi jídla. Byla sranda. Bylo dobré, že nebyla
ani jedna hádka. Líbilo se mi v divadle, myslel jsem,
že to bude horší, ale bylo to dobrý.

Závěrečný pobyt
17. – 19. dubna 2009, 19. – 21. července 2009
V programu mladí lidé plnili závěrečné zkušební úkoly
z oblasti hledání práce a bydlení či hospodaření
s penězi. Proběhlo slavnostní předávání diplomů
a pobytových desek. Pobyty jsme společně oslavili,
zhodnotili a úspěšně uzavřeli.

Z přihlášek: Na co se těšíš? No přece na vás dva to je
logika a na všechno. Prostě na Prahu.; Na kultury,
na památky a na poučení od Letního domu.

Řekli o všech pobytech: Něco málo jsem se přiučila.
Jsem ráda, že jsem tu byla, že jsem poznala lidi z Let-
ního domu. Naučili jsme se spoustu věcí, co potřebu-
jeme. Líbilo se mi potkávat ve městě černochy.
Líbilo se mi kreslit „skejťáka“ a psát, co by ho mohlo
potkat těžkýho. Líbil se kulečník, bowling, tělocvična,
procházky Prahou, Mezi ploty, návštěva restaurace,
ježdění na loďkách po Vltavě, oslava s kapelou chodit
do kina, zkušebna, v čajovně, v chýškách.
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Na konci prvního pololetí roku 2009 byl dokončen pilotní
cyklus pobytů v tréninkovém bytě. Forma a způsob
poskytování služby se osvědčil, proto se podařilo na
podzim zahájit cyklus druhý.

Úvodní pobyt, orientace ve městě
11. – 13. září 2009, 25. – 27. září 2009
Přivítali jsme nové skupiny mladých lidí v tréninkovém
bytě. Seznamovali se s Prahou a učili se orientaci
v mapě a jízdních řádech. Mluvili jsme o tom, co by měl
mladý člověk, který odchází z domova, umět a znát.
Nechybělo společné vymýšlení jídelníčku, nakupování
potravin, vaření, ani setkání v „chýšce“. Program byl
zpestřen projížďkou na šlapadlech po Vltavě, návštěvou
divadelního představení nebo procházkou po Grébovce
a návštěvou kina.

Z přihlášek: Na co se těšíš?
Jestli se něco nového naučím; připravím do života.
Na tu Prahu. Těším se na dobrý kolektiv; na to, že po-
jedu s kámošem. Určitě se těším na lidi z Letního domu
a na to, že to bude jiný než na normálním pobytu.;
A na co se netěšíš?
Na budíček; Na brokolici; Na metro.

Řekli o pobytu:Líbilo se mi kino. Jsem ráda, že jste mě
naučili se vyznat v jízdních řádech. Bavilo mě naku-
pování; vaření. Bavila mě procházka Prahou. Líbil se mi
celý pobyt, nejvíc divadelní hra.

Bydlení
16. – 18. října 2009, 16. – 18. listopadu 2009
Povídali jsme si o tom, jaké jsou výhody a nevýhody
různých druhů bydlení a jak bydlení hledat. Učili jsme se
porozumět pojmům v inzerátech bydlení, jak vypadá ná-
jemní smlouva a kolik bydlení stojí. Navštívili jsme gar-
sonku, dům na půl cesty i realitní kancelář.

Z přihlášek: Co bys rád/a, abychom si připravili za jídlo?
Hranolky se sýrem; Buřt guláš; Zapečené těstoviny;
Segedínský guláš s HK; Rohlíky a šunku nebo chleba se
solí.

Řekli o pobytu: Líbil se mi program o bydlení; v domě
na půl cesty Maják; v realitce. Naučila jsem se něco
nového o smlouvách. Strašně se mi líbilo kino. Nelíbilo
se mi, že se nemohlo kouřit.

Hospodaření s penězi
27. – 29. listopadu 2009
Sestavovali jsme podrobný rozpočet na víkend. Diskuto-
vali jsme nad náklady běžné rodiny na měsíc a způsoby,
jak se dá ušetřit při nákupu věcí nebo na poplatcích
za energie. Každý si také navrhl vybavení malého bytu
a promýšlel, jaké věci v něm bude potřebovat nejdřív
a nejnutněji a co počká. V obchodech jsme pak zjišťo-
vali ceny vybavení do domácnosti. V bance jsme se byli
ptát na informace k zakládání účtu. Vyzkoušeli jsme
si výběr z bankomatu, vyplňování složenek a příkazů
k úhradě. Mluvili jsme také o rizikách půjček.

Z přihlášek: Těším se na Jáňu a Roberta a na všechny
letňáky. A na Prahu samozřejmě.

Řekli o pobytu: Bylo to na pohodu, celý pobyt.
Bavilo mě hledat ceny věcí v obchodě; vyplňování
složenek. Líbil se mi bowling, hra Osadníci, že nás
navštívila Víťa, Klárka a Cyril. Líbí se mi tady, není to tady
hrozný. Odpočinu si tady, nekouřím, dělám něco pro
sebe.



„Letní dům je stavení, kterému jsem byl nablízku a podle
svých sil se podílel na jeho životě již v době, kdy se budo-
valy základy, a setkávám se s jeho obyvateli doposud.
Je místem, kde se společně tvoří a kde se povídá o tom,
co tvorba člověku přináší, jaké světy mu odkrývá a jaké
cesty nabízí. Letní dům je příležitostí uvědomit si sám sebe
mezi blízkými lidmi; může být útočištěm, podnětem nebo
výzvou, nabídkou, majákem v mlze, horolezeckou stěnou,
hrnečkem s voňavým čajem… Je to koutek světa, kam se
člověk může vracet; anebo jej může opouštět, aby zůstal
ve vzpomínkách.“

Čtyři věty o letním domě
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

pedagog
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DOPROVÁZENÍ
Mladým lidem z dětských domovů, kteří se účastní či
účastnili pobytů v tréninkovém bytě, a kterým je více
jak 17 let, nabízíme individuální doprovázení na cestě
k samostatnosti. Cílem doprovázení je příprava mladého
člověka na přechod z ústavního zařízení do samostat-
ného života. Obsah, forma a rozsah individuálního
doprovázení se odvíjí vždy od dohody se zájemcem
o službu, dětským domovem a pracovníkem.
Doprovázení může pokračovat či probíhat i po odchodu
ze zařízení.

V roce 2009 byli v dlouhodobém doprovázení podpořeni
4 klienti, dalším 4 klientům byla poskytnutá omezená
forma podpory. Celkově proběhlo 37 osobních setkání
s klienty (83 hodin), dalších 23 hodin bylo věnováno
setkáním s blízkými klientů. Mimo osobní setkání bylo
vykázáno dalších 267 kontaktů s klienty a jejich
blízkými. Službu doprovázení bylo možné pro klienty
rozšířit přijetím nového spolupracovníka na DPP.

NÁVŠTĚVY DĚTSKÝCH DOMOVŮ
V roce 2009 jsme navštívili dětské domovy celkem
11krát; 4krát jsme navštívili klienty na sociálně-ter-
apeutickém pobytu a povídali si s nimi o tréninkovém
bytě; v červnu jsme navštívili dva klienty na dětské psy-
chiatrické klinice.

Projekt Spolu o krok dále finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nadace Terezy
Maxové, Nadace Naše dítě, Nadace OKD, Magistrát
hl. m. Prahy, Blokový grant z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

ROZVOJEM KE STABILITĚ

Projekt přispívá k profesnímu rozvoji zaměstnanců a ke
zkvalitnění poskytovaných služeb Letního domu vůči
cílové skupině dětí a mladých lidí z dětských domovů.
Vzdělávací systém se skládá z individuálních plánů
vzdělávání jednotlivých zaměstnanců a z několika více-
denních vzdělávacích setkání ročně.

V roce 2009 jsme uskutečnili semináře na tato témata:
Náhradní výchovná péče rodinná a ústavní
Vývojová psychologie
Řízení pracovního výkonu, debriefing, úvod do
koučování a práce s cíli
Strategické plánování
Prezentační dovednosti, workshop k PR a fundraisingu
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Romové a jiné etnické skupiny
Otevřený ateliér
Základy arteterapie a koláž v arteterapii
Základní kameny Letního domu

Lektory byli například: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;
Bc. Miroslav Huptych; PhDr. Jaroslav Šturma;
PhDr. Zbyněk Galvas, Jiří a Lucie Kokrdovi a další.
Vzdělávacích setkání se účastní zaměstnanci, spolupra-
covníci a dobrovolníci Letního domu. Pro nové dobro-
volníky byl v roce 2009 zahájen vzdělávací cyklus.
Rozvojem ke stabilitě bude probíhat na území Hlavního
města Prahy do 30. dubna 2011.

Projekt je v plné výši financován z Operačního programu
Praha – Adaptabilita Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu ČR, Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti.

DALŠÍ AKTIVITY LETNÍHO
DOMU

Spolupráce s dalšími organizacemi
Od června roku 2008 aktivně spolupracujeme s praž-
skými neziskovými organizacemi (NNO) v rámci
„Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými
dětmi“. V loňském roce jsme se zúčastnili šesti setkání.
V roce 2009 jsme spolu s dalšími zavedli také tradici
setkávání užší skupiny NNO – organizací, které se věnují
práci s mladými lidmi před a po odchodu z ústavních
zařízení. V roce 2009 jsme se zúčastnili tří setkání
této skupiny.

Webové stránky: www.letnidum.cz
Nově upravený portál Letního domu nabízí přehled
služeb, kalendář akcí, fotogalerii nebo aktuální články
z pobytů. Prostřednictvím www.letnidum.cz Vás
můžeme zvát na akce nebo Vám poděkovat za Vaši
podporu a dary. Portál mohl být rozšířen o sekci pro
děti a mladé lidi díky projektu Spolu o krok dále pod-
pořeného z Blokového grantu z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

Nabídka Letního domu firmám
Zvýrazněte image Vaší firmy využitím grafických
motivů z portfolia Letního domu. Objednejte si u nás
např. originální kalendář, PF či drobný dárek pro
Vaše firemní partnery. Podrobnou nabídku najdete
na www.letnidum.cz v sekci Zapojte se.
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LETNÍ DŮM V MÉDIÍCH

Doprovázení dětí z dětských domovů na cestě
k samostatnému životu.

Práce a sociální politika, 10/2009; str. 6

Příběh masky. Výtvarná tvorba v neziskové
organizaci.

Arteterapie 19/2009, str. 22-31

Mladí lidé z dětských domovů v Letním domě trénují
na život „venku“.

Sedmička Mladá Fronta, 29/I., str. 6-7, 29. 11. 2009

Dračí průvod pro děti z dětských domovů.
Sedmička Mladá Fronta, 24/I., 24. 9. 2009

Divadlo Continuo připravuje dračí průvod
s dětmi z dětského domova.

Písecký deník, 11. 9. 2009, str. 26

Andělé se slétli do dětského domova.
Deník Právo. 14. 12. 2009

Continuo připravuje dračí průvod.
Českobudějovický a Českokrumlovský deník.

17. 9. 2009, str. 5

Dále články v médiích: Právo, 11. 9. 2009, str. 10;
Archa, 1/2009, str. 4 a 2/2009, str. 6; Zámeček, 3/2009,
str. 32, 91/2009, str. 24; Zpravodaj města Cvikov.
12/2009, str. 18; Týdeník Písecké postřehy. 38/XIII.,
23. 9. 2009; Písecký deník. 18. 9. 2009, str. 6.

Než chytat lelky, to radši s Letním domem:
www.borovice.cz, http://hyperstudent.cz, 10/ 2009
Draci ve Skalách: www.ententyky.cz, 09/ 2009
Letní dům a barevné masky Mezi ploty;
www.adam.cz; 06/2009

Sdružení Letní dům. Snídaně s Novou, 17. 9. 2009,
8:15



„Ahoj Marti jak se maš? Ja se mam docela dobře akorát
mi nejde škola. A poprala sem se z jednou holkou tak
mam napomenutí mistra. Jinak co deláš a co mala zítra
mam anglinu tak jsem zvědavá co mi řekne uča ja sem se
na to totiž ještě nekoukla tak cau“

z návštěvní knihy www.letnidum.cz
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LIDÉ V LETNÍM DOMĚ

VÝBOR LETNÍHO DOMU
Statutárním orgánem Letního domu je pětičlenný Výbor
volený na období jednoho roku.

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
předsedkyně Výboru, vysokoškolská pedagožka
PhDr. Marie Šusterová
členka Výboru, vedoucí Intervenčního centra
Mgr. Anna Audrlická
členka Výboru, manažerka kvality QED GROUP a.s.
Petr Vacek
člen Výboru, herec
Jiří Kokrda
člen Výboru, terapeut

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Cyril Zákora
ředitel
Ing. Renata Špatzová
finanční manažerka
Marie Špatzová
pomocná účetní
Mgr. Andrea Blahovcová
projektová manažerka
Mgr. Jana Plessingerová
koordinátorka projektu Spolu o krok dále
Bc. Robert Antropius
sociální pracovník v projektu Spolu o krok dále
Bc. Jan Vrzáček
koordinátor projektu Sociální rehabilitace
Bc. Anna Víšková, DiS.
pedagogická pracovnice v projektu Sociální rehabilitace
Mgr. Alena Pohořelská
sociální pracovnice v projektu Sociální rehabilitace
Mgr. Zuzana Nápravová
pedagožka v projektu Sociální rehabilitace
Mgr. Martina Bromová
koordinátorka projektu Rozvojem ke stabilitě
a PR pracovnice
Mgr. Martina Vrtalová
psycholožka (na rodičovské dovolené)
Mgr. Lucie Kokrdová
speciální pedagožka (na rodičovské dovolené)
Bc. Marta Kolská
sociální a grantová pracovnice (na rodičovské dovolené)

SPOLUPRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI
V roce 2009 odpracovali dobrovolníci celkem
2 463 hodin přímé práce s dětmi, tzn. bez doby trvání
schůzek, divadel a jiných. 482 hodin z toho bylo v rámci
studentské praxe. Všem, kdo se na této téměř
dvouapůltisícovce podíleli, upřímně děkujeme!

Mgr. Eva Dodková, výtvarnice a pedagožka
Anne Fischer, aromaterapeutka, kosmetička
Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D., pedagožka
Bc. Klára Joklová, sociální pracovnice
Mgr. Monika Kloubková, pedagožka
Mgr. Tomáš Klumpar, absolvent oboru
Občanský sektor
Bc. Lenka Olbertová, asistentka pedagoga
Mgr. Kateřina Pavelková, pedagožka
Víťa Šormová, studentka Pedagogické fakulty UK
Veronika Štefanová, studentka Filosofické fakulty UK
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Mgr. Blanka Vrzáčková, pedagožka
Mgr. Eva Tošnerová, pedagožka
Ivo Dvořák, student Obchodní akademie
Bc. Lada Hánlová, studentka Pedagogické fakulty UK
Klára Hamplová, studentka Pedagogické fakulty MUNI
Jiří Kallista, Dis., student sociální práce UJAK
MgA. Lucie Krupičková, absolventka DAMU
Bc. Zuzana Pipková, studentka Přírodovědné
fakulty UK
Šárka Ptáčková, studentka Humanitních studií FHS UK
Bc. Bára Petránková, studentka Psychoterapeutických
studií FF MUNI
Adéla Rudá, studentka Filosofické fakulty FFUK
Vlasta Stulíková, studentka Filosofické fakulty UK
Mgr. Jakub Toman, psycholog
Jitka Bačová, operátorka správy pohledávek
Mgr. Andrea Dunděrová, na mateřské dovolené
Lucie Snebergerová, Dis., sociální pracovnice

SUPERVIZOŘI
A EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
PhDr. Marie Henková, týmová supervizorka
PhDr. Alena Paloušová, případová supervizorka
Jiří Kokrda, metodické vedení projektu
Spolu o krok dále
Mgr. Dana Hradcová, poradenství v řízení organizace
a strategickém plánování
PhDr. Jiří Šafr, PhD., metodolog
Pavel Dufek, grafik



„Letní dům je kousek domova, kousek rodného hnízda,
kousek vlastního místa ve světě. Je to esence toho,
co všichni potřebujeme pro radost ze života.
Letní dům je prostorem pro úctu, přijetí, podporu,
otevřenost, blízkost, uznání a radost.
Letní dům je útočištěm pro opuštěná srdce.
Letní dům nabízí náruč těm, kterým byla doma odepřena.
Letní dům jsou takové ztráty a nálezy.“

Čtyři věty o letním domě
Jiří Kokrda

zakladatel Letního domu
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2009

Přehled hospodaření v Letním domě za rok 2009

ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2009

AKTIVA
stav k poslednímu dni zdaňovacího účetního období (v Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek – osobní automobil 80 600
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 323 125
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -32 240
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku -323 125
Zboží na skladě a v prodejnách 259 019
Pokladna 7 916
Ceniny 844
Bankovní účty 889 297
Odběratelé 11 400
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 52 383
Jiné pohledávky 1 163 350
Náklady příštích období 14 000
Aktiva celkem 2 446 569

Dlouhodobý hmotný majetek
– darovaný osobní automobil Mercedes Benz oceněný hodno-
tou uvedenou v darovací smlouvě
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
– např. pračka, počítačová technika, fotoaparát, apod.
Zboží na skladě
– darovaná výpočetní technika (oceněno účetní hodnotou)
Pokladna
– Pokladna vedená v Kč – zůstatek 3 556 Kč
– Pokladna vedená v EUR – zůstatek 165,14 EUR

(přepočet na Kč 4.359,70, kurs 26,4)
Ceniny
– poštovní známky a předplacená karta na kopírování
Bankovní účty
– Česká spořitelna (provozní účet – zůstatek 856 446,36 Kč)
– Poštovní spořitelna (účet veřejné sbírky – zůstatek 31 690,59 Kč)
– Raiffeisen Bank (účet globálního grantu – zůstatek 1 160,06Kč)
Odběratelé
– Vystavené faktury z konce roku 2009, jejichž platby došly

v průběhu ledna 2010
Poskytnuté provozní zálohy
– zaplacená kauce, zálohy na služby spojené s užíváním

kancelářských prostor a zaplacené zálohy na elektrickou
energii. Vyúčtování je prováděno ze strany poskytovatele
jednou ročně.

Jiné pohledávky
pohledávky k jednotlivým donorům z titulu přidělených
grantů, které budou proplaceny po předložení řádného
vyúčtování přijatých příspěvků případně průběžných zpráv
– Nadace Terezy Maxové dětem (ING fond) – pohledávka

4 000 Kč splatná po předložení závěrečné zprávy – zpráva
zpracována a odeslána v lednu 2010 nadaci

– Nadace Terezy Maxové dětem – pohledávka 53 080 Kč
splatná po předložení závěrečné zprávy – závěrečná zpráva
musí být předložena do 31. 1. 2011

– Magistrát hlavního města Prahy – OP Praha Adaptabilita
(OPPA) – bude proplácen v jednotlivých splátkách
po předložení průběžných zpráv – celková pohledávka
ve výši 978 770,05 Kč

– Nadace OKD – pohledávka ve výši 127 500 Kč, platby chodí
ve splátkách po předložení a schválení průběžných zpráv,
poslední splátka bude zaslána po schválení závěrečné
zprávy, která musí být zpracována nejpozději do 30. 7. 2010

Náklady příštích období
– nájem kanceláře na leden 2010 zaplacen v prosinci 2009
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PASIVA
stav k poslednímu dni zdaňovacího účetního období (v Kč)
Vlastní jmění 297 619
Fond veřejné sbírky 14 180
Výsledek hospodaření -28 339
Nerozdělený zisk 187 835
Dodavatelé 41 054
Ostatní závazky 2 031
Zaměstnanci 127 349
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
a zdravotního pojištění 67 068
Ostatní přímé daně 14 798
Výdaje příštích období 81
Výnosy příštích období 1 667 673
Dohadné účty pasivní 55 220
Pasiva celkem 2 446 569

Dodavatelé
– došlé faktury z prosince 2009, jejichž úhrada proběhla

v průběhu ledna 2010
Ostatní závazky
– úrazové pojištění za zaměstnance Kooperativa úhrada

provedena 12. 1. 2010
Zaměstnanci
– nevyplacené mzdy za prosinec 2009, úhrada provedena

12. 1. 2010
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
– odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance

za prosinec 2009, datum úhrady 12. 1. 2010
Ostatní přímé daně
– zálohy na daň z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti

a srážková daň z dohod o provedení práce za období
prosinec 2009, uhrazeno 12. 1. 2010

Výnosy příštích období – přislíbené grantové příspěvky, které
byly schváleny a smlouvy podepsány v roce 2009, ale jejich
čerpání bude uskutečněno až v roce 2010
– OP Praha Adaptabilita (OPPA) – projekt bude probíhat

v období 11/2008 – 5/2011: 934 004,50 Kč
– Nadace Terezy Maxové dětem – nadační příspěvek

na rok 2010: 265 400 Kč
– Nadace Naše dítě: 3 753 Kč – dočerpání (grant na projekt

2009 – 2010)
– Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského – nadační

příspěvek na rok 2010, 100 000 Kč
– NROS Blokový grant 3. výzva – časově rozlišená částka

čerpání na rok 2010 ve výši 313 087,50 Kč (čerpání grantu
bude k 30. 6. 2010)

– Nadace OKD – časově rozlišená částka čerpání na rok 2010
ve výši 51 428 Kč (čerpání grantu bude ukončení
k 30. 6. 2010)

Dohadné účty
– Záloha na energie skutečně zaplacená ve výši 24 800 Kč
– zaplacená kauce družstvu ve výši 15 000 Kč
– zálohy na služby v kancelářských prostorách za období

leden – prosinec 2009 ve výši 15 420 Kč
Tyto náklady věcně i časově souvisejí se zdaňovacím obdobím
roku 2009, tudíž na ně byla vytvořena dohadná položka.
Vlastní jmění
– tvoří darovaný osobní automobil a darovaná výpočetní

technika
Fond veřejné sbírky
– byl vytvořen pro shromažďování finančních prostředků

získaných v rámci veřejné sbírky (poměrná část tržeb
z prodeje kalendářů, pohledů, záložek, obrázků apod.,
přijaté dary na účet veřejné sbírky), při použití těchto
prostředků jsou bezprostředně převáděny na výnosy.

Nerozdělený zisk
– je tvořen především z výsledků hospodaření

(zisk případně ztráta) za minulá období.
Výsledek hospodaření
– ztráta ve výši 28 339 Kč.



29

VÝKAZ ZISKU a ZTRÁT
sestavený ke dni 31. 12. 2009 (v Kč)
NÁKLADY
Materiálové náklady celkem 336 077
Ostatní spotřební materiál níže neuvedený 12 746
Potraviny 100 962
Kancelářské potřeby 16 098
Výtvarný materiál 9 329
Dokumentační materiál 7 341
Hygienické a čisticí prostředky 12 700
Materiál na hry 1 452
Drobný majetek 106 290
Drobné vybavení 1 250
Odborná literatura 9 834
Spotřeba energie 40 092
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta 17 983
Služby celkem 903 488
Opravy a udržování 32 229
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů 54 951
Náklady na prezentaci 2 011
Ostatní služby - níže neuvedené 43 853
Telefony 38 742
Ostatní spoje - internet 12 225
Nájemné (ubytování, pronájem objektů
na sociálně-terapeutické pobyty, pronájem
tréninkového bytu) 201 495
Školení a kurzy 38 981
Nájem kanceláře 199 558
Dokumentace služby (fotodokumentace,
rámování obrazů apod.) 9 559
Tisk, propagace 27 833
Supervize 17 000
Manažerské, právní a ekonomické služby 88 800
Správa sítě 13 860
Správa webových stránek 20 808
Lektorné odborných kurzů 27 600
Intervize a odborná spolupráce v přímé práci 41 476
Poštovné 7 165
Dopravné 8 047
Drobný nehmotný majetek 9 956
Náklady na služby spojené s vlastní činností 7 339
Osobní náklady cellem 2 626 367
Mzdové náklady – pracovní smlouvy 1 904 174
Mzdové náklady – DPP 130 575
Náhrady – nemocenská 2 123
Zákonné sociální pojištění 589 495
Ostatní náklady celkem 69 645
Ostatní daně a poplatky 1 300
Kurzové ztráty 11
Jiné ostatní náklady 7 280
Zákonné pojištění Kooperativa 8 000
Pojištění kanceláře a auta (povinné ručení) 29 235
Bankovní poplatky 4 766
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku 16 120
Poskytnuté členské příspěvky 2 934
Náklady celkem 3 935 577

– Položka Ostatní spotřební materiál obsahuje zejména:
náklady na počítačové doplňky, vybavení do služebního
auta, drobné kancelářské vybavení

– Položka Ostatní služby osahuje náklady na zdravotní
prohlídky, vstupné na kulturní a sportovní akce v rámci
tréninkového bytu a sociální rehabilitace, honoráře
za vystoupení na komunitních akcích, předplatné apod.

– Položka Jiné ostatní náklady obsahuje náklady na správní
poplatky, ověřování dokumentů, výpisy z trestního rejstříku,
pojištění odpovědnosti zaměstnanců a dobrovolníků.
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VÝNOSY (v Kč)
Tržby celkem 125 117
Prodej obrázků, pohledů a kalendářů 7 497
Fakturace dětským domovům
– příspěvek na činnost sdružení 98 506
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF
pro externí firmy 19 114
Ostatní výnosy celkem 483
Úroky 483
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem 926 003
Nadace OKD – grantový příspěvek na období
07/2009 – 06/2010 (časově rozlišeno) 203 572
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 100 000
NROS „ze sbírky Pomozte dětem!“ 290 000
Nadace Terezy Maxové dětem (ING fond) 51 529
Nadace Terezy Maxové dětem (ING fond) 20 000
Diplomatic Spouses Association 50 000
Nadace Naše dítě – grantový příspěvek na období
2009 – 2010 19 247
Nadace Naše dítě "Skládačka 2008 " 30 000
Finanční dary celkem 135 216
CL-Evans s.r.o. 20 000
Petr Vacek 15 000
Pavel Dufek 15 000
Filip Jakubec 20 000
Jan a Eva Žůrkovi 10 000
Jakub Adam 15 000
Jitka Horová 15 000
Markovi a ostatní drobní dárci 7 250
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže,
Praha Koloděje 17 966
Nepeněžní dary – darované služby, věcné dary 26 439
Pronájmy objektů pro sociálně-terapeutické pobyty
– M. Neumann, V. Chmelařová 21 860
Věcné dary – výtvarný materiál, nářadí, potraviny, aj. 4 579
Veřejné sbírky- dary a příspěvky na účet 26 728
Provozní dotace celkem 2 828 907
Provozní dotace (MPSV odbor rodiny
a dávkových systémů) 247 801
Provozní dotace (MPSV odbor sociálních služeb
a sociálního začleňování) 691 000
Provozní dotace obce a kraje (Magistrát hlavního
města Prahy – odbor sociálních služeb
a zdravotnictví; pozn. dotace projekt Sociální
rehabilitace) 500 000
Provozní dotace obce a kraje (Magistrát hlavního
města Prahy - odbor sociálních služeb
a zdravotnictví; pozn. dotace projekt Spolu
o krok dále) 155 000
Evropský sociální fond (OPPA) 832 822
Finanční mechanismus EHP a Norský finanční
mechanismus 402 284
Výnosy celkem 3 907 238

Výnosy celkem 3 907 238 Kč
Náklady celkem 3 935 577 Kč
Výsledek hospodaření – ztráta - 28 339 Kč

Cílem činnosti neziskové organizace není zisk, proto bývá
výsledek hospodaření jiný než u ziskových organizací/firem.
Dary soukromých dárců a firemních subjektů jsou použity
na činnost sdružení v souladu s jeho posláním. Vykázaná
účetní ztráta vznikla uplatněním účetních odpisů za darovaný
dlouhodobý hmotný majetek a dále pak využitím darů a úspor
z minulých účetních období. Její úhrada bude provedena
započtením ze zisku minulých období.



„Ahojky Klary ja se taky na tebe moc těším i na všechny
vedoucí který tam budou zatím se měj krasně zdravím tě
z Písku pozdravuje tě markétka a všichni který tě znají
papa posílam pusinku“

z návštěvní knihy www.letnidum.cz
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
– PODPOŘTE NÁS!

Veřejná sbírka Letního domu má číslo účtu:
406 406 406/0300 a její výtěžek je využíván na činnost
sdružení v souladu s posláním. Nyní můžete na našich
stránkách využít platební tlačítko Pay Sec a přispět
online. Pokud jsme Vás přesvědčili, že děláme
prospěšnou věc, prosím podpořte nás! Děkujeme.

Přispět můžete také věcným darem (výtvarných potřeb,
potravin apod.) nebo darováním služby (autodopravy,
zvýhodněného pronájmu prostor pro tréninkový byt
a sociálně-terapeutické pobyty či jiné služby podle
oblasti Vašeho podnikání).

PODĚKOVÁNÍ LETNÍHO
DOMU

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Česká arteterapeutická asociace
Česká rada dětí a mládeže
Divadlo Continuo a ART Prometheus o.s.
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a
teologická
Kateřina a Lucie Podhorovy – Chalupa Pod Nosem
LATA – programy pro ohroženou mládež
Občanské sdružení Rozum a cit
Občanské sdružení Švagr
Penzion Betel
Petr Blažek a Miroslav Neumann - chata Piktych
Rozmarýna, o.p.s.
SKOK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM FINANCÍ
CL-Evans, s.r.o.
Diplomatic Spouses Association
Evropská unie z Evropského sociálního fondu
Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mecha-
nismus
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadace Naše dítě
Nadace OKD
Nadace Terezy Maxové dětem
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Filip Jakubec
Jakub Adam
Jan a Eva Žůrkovi
Jitka Horová
Marcela, Petr, František, Magdaléna Markovi
Pavel Dufek
Petr Vacek – Studio Ypsilon



33

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB
Ahold, Czech Republic, a. s.
Billa, s.r.o.
Cinema City Czech, s.r.o.
Commservis.com, s.r.o.
Era Seven Reality
Graffneck shop
Chata v Zákoutí, Vilma Chmelařová
Komerční banka – Dita Peschová, Tomáš Talaš
Konzum-potraviny, Tesárková Zlata
Kultivar design studio, Zuzana Brychtová Horecká
Lusatia consort, Štěpán Přenosil
Max Braun kapela
MP Copier
Pavel Dufek - dufdesign
Perfect catering, Ing. Jakub Sajler
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže,
Praha Koloděje
Sodexo, s.r.o. – S námi je každý den lepší!
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Zlatá loď, s.r.o.
Irena Kopřivová
Jan Muchka
Pavlína Kořínková
Radka Valentová

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ
Bára a Karel Spalovi
Jana Čonková
Robin Kováč



Občanské sdružení Letní dům
Vyšehradská 41/430, 128 00 Praha 2
IČ: 65998201, DIČ: CZ65998201
Telefon:
(+420) 222 940 616 (kancelář)
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(+420) 733 547 274 (koordinátor Sociální rehabilitace)
(+420) 777 732 047 (koordinátorka Spolu o krok dále)
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