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Milí příznivci Letního domu,

rok 2010 pro nás znamenal stabilitu pracovního týmu a možnost organizačního rozvoje.
Uskutečnili jsme všechny odborné i volnočasové programy, které jsme si naplánovali, a stihli jsme
se přestěhovat do Vyšehradské ulice na Prahu 2.

Jak asi víte, zájemců o finanční dotace na podporu sociálních služeb roste jako hub po dešti,
ačkoliv se dotace krátí jako kalhoty z jara. Zachovat a rozvinout čtrnáctileté působení Letního
domu je tak úkol složitý a jsme rádi, že na něj nejsme sami.
Velice si vážíme dlouhodobé i zcela nové podpory individuálních a firemních dárců a nadací, díky
kterým se nám stále daří naplňovat poslání naší organizace. Velký dík patří také dobrovolníkům,
kteří jsou nedílnou součástí pracovního týmu a bez nichž bychom některé aktivity pro děti jen stěží
uskutečnili.

Jak se vyvíjely služby směřující k dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech, se
nyní můžete dočíst na těchto stránkách. A protože šetříme, jde o stránky elektronické.

Příjemné čtení

Mgr. Cyril Zákora
ředitel Letního domu

P.S.: Všem pracovníkům děkuji za nasazení, zodpovědnost, péči a kreativitu.
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Občanské sdružení Letní dům pomáhá již od roku 1997
dětem a mladým lidem, kteří žijí v dětských domovech.

Posláním Občanského sdružení Letní dům je zejména formou
pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dět-
ských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských
domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti
směřující ke spokojenému 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 psycho-sociál-
ních 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
– Individuální doprovázení mladých lidí
– Volnočasové programy
– Návštěvy do dětských domovů
– Komunitní slavnosti v dětských domovech

Výstavy výtvarné tvorby dětí a mladých lidí

Letní dům spolupracuje se čtyřmi dětskými domovy, a to v Písku
(od roku 2005), v Krompachu (od roku 1999), v Klánovicích
(od roku 2008) a v Unhošti (od roku 2010).

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 mimořádným členem České rady dětí a mládeže;
členem Spolku oborové konference nestátních neziskových
organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti;
členem České arteterapeutické asociace.

V roce 2010 jsme uspořádali 22 pobytů o délce 93 dní.
Děti a mladí lidé prošli na pobytech 413 šedesátiminu-
tovými odbornými programy a 162 hodin nacvičovali
praktické dovednosti. A to se ví, že to nebylo v kuse.
Nebojte, užili si i 220 hodin volnočasových aktivit.

Také jsme podnikli 27 návštěv za dětmi do dětských
domovů. Strávili jsme tak dalších 34 dnů s dětmi.



Najít své útočiště, hledat své místo mezi ostatními lidmi, vytvářet
zdravé vztahy, učit se starat o sebe i o druhé

Základním kamenem v mozaice, kterou Letní dům systematicky
podporuje děti a mladé lidi žijící v dětských domovech, jsou
sociálně-terapeutické pobyty. Ty se v průběhu celého roku 2010
konaly na chalupách v Jizerských horách a Krkonoších.
Zaměstnanci a dobrovolníci připravují pestrý a tvořivý program,
zaměřený na osobní rozvoj dětí (klientů). Naším cílem je nabíd-
nout každému dítěti právě to, co potřebuje. Jasné a pevné
hranice, bezpodmínečné přijetí, bezpečné a útulné místo,
zdravou a pestrou stravu, dostatek vhodných podnětů, podporu
v čase radosti i bolesti, čas pro práci, odpočinek i „obyčejné“
popovídání si.

Pobyty realizujeme pro děti od 6 do 19 let. Jejich obsah tvoří
odborné programy a nácvik praktických dovedností počínaje péčí
o sebe a své věci, přes úklid společných prostor.

Hlavními cíli sociálně-terapeutických pobytů
– rozvíjení tvořivosti
– podpora a rozvoj sociálních schopností
– posilování sebepřijetí
– rozvíjení praktických dovedností

Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů je
od roku 2007 registrovanou sociální službou sociální rehabilitace
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Východiskem odborných programů jsou expresivní přístupy
a metody práce – např. artefiletika, arteterapie, muzikoterapie
či tvořivá dramatika. Programy nabízejí bezpečný a inspirativní
prostor pro zpracování životních témat klientů jako je například
identita, sourozenecké vazby, životní příběh; slouží k uvolnění
emocí a napětí; nabízejí možnost tvořivým způsobem rozvíjet
sebe sama. Posilují vnímavost vůči světu kolem a sociálním
vztahům v něm. Každý den je zakončen v „chýšce“, která nabízí
bezpečný a útulný prostor pro společné sdílení zážitků a prožitků
celého dne.

Během roku 2010 se konalo celkem 187,5 hodin
odborných programů, 161,5 hodin programů zaměřených
na rozvoj praktických dovedností. (1 hodina = 60 minut)
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Útočiště I. a II. 10. – 14. 2. 2010, 7. – 14. 3. 2010
Cílem pobytů o jarních prázdninách bylo s dětmi hledat a objevo-
vat, co je bezpečné a nebezpečné; v jakých místech se cítí dobře
a jak je možné si taková místa vytvářet.

Na co se těšíš?
Na chýšku. Baví mě malovat. Těším se na hry, fotbal. Netěším se
na rozcvičku po ránu. Těším se na vás na všechny. Chtěl bych
vylézt na Paličník.
Na co se netěšíš?
To vám řeknu osobně až tam, co se mi třeba nelíbí.
Co na mužích oceňuješ?
Když chlap fandí Slavii.

Velikonoce 31. 3. – 5. 4. 2010
Velikonoční pobyt je každoročně více než ostatní pobyty zaměřen
na vytváření příjemné rodinné atmosféry. Spolu s dětmi navazu-
jeme na tradice svátků, které se s Velikonocemi a začátkem
jara pojí.

Na co se těšíš?
Těším se na pobyt s vámi. Těším se na hry, hrátky venku,
na chýšku. Rád pletu pomlázky a těším na koledu.
A taky na to, až dám holkám pomláskou na zadek.
Po dlouhý době na vás všechny.
Chceš nám něco vzkázat?
Občas maso a kečup k obědu i k večeři.
Mějte se krásně, famfááárově.
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Sedmikrásky 29. 4. – 2. 5. 2010
Květnový pobyt patřil jen dívkám. Věnoval se podpoře sebedů-
věry, poznávání sebe skrze vlastní podobu, zastavení se nad tím,
kým jsem a jaká bych chtěla být. Program postupoval od promí-
tání reprodukcí autoportrétů známých i méně známých
umělců, přes prozkoumávání vlastní tváře k soustředěnému
malování barvami.

Mužinec 7. – 10. 5. 2010
Potřetí jsme pozvali starší kluky na pobyt o objevování a pro-
zkoumávání „mužské“ role. Vrcholem letošního pobytu bylo
celodenní putování na horu Smrk. Pro některé kluky to byl
první zážitek s přespáním pod širákem a s jídlem uvařeným
na lihovém vařiči.

Člověče (ne)zlob se I. a II. 7. – 16. 7. 2010, 21. – 30. 7. 2010
Oba letní pobyty se točily okolo emocí. Společně jsme hledali,
jak pocity ovlivňují naše jednání, co dělají s naším tělem a jak
je můžeme vyjadřovat. Děti své prožitky malovaly, zkoumaly
je v dramatických etudách, objevovaly pomocí hudby. Děti si
hodně psaly a malovaly do osobních deníků, které je na cestě
Letním domem provázejí.

Já a moji sourozenci 27. – 31. 10. 2010
Jak mě vidí brácha, jak ségra? Vzájemné líčení, společné tvoření,
„rodinný“ výlet daly příležitost pobýt šesti sourozeneckým
skupinám jinak, než jak jsou zvyklé. Tento pobyt více než jiné
podporoval a pomáhal vytvářet zdravé sourozenecké vztahy.

Ochutnávkový pobyt 26. – 28. 11. 2010
Dětem z dětského domova v Unhošti jsme představili Letní dům
v celé jeho pestrosti. Nechybělo tvoření, hraní her, cesta
do fantazie skrze imaginaci, dobré jídlo u společného stolu
a večerní setkávání v chýšce.

Nedílnou součástí pobytů jsou pravidelné návštěvy a výjezdy
do dětských domovů, v rámci kterých se můžeme potkat
s dětmi a mladými lidmi v období mimo pobyty a zároveň
se setkat s vedením a vychovateli/kami dětských domovů.
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Mluvit o plánech do budoucna, učit se praktickým dovednostem,
být doprovázen na cestě k samotnosti

Pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení, dvě hlavní
aktivity projektu Spolu o krok dále, navazují a rozšiřují sociálně-
terapeutické pobyty. Pomyslně tak představují druhý kámen
mozaiky nabízených služeb Letního domu.

POBYTY V TRÉNINKOVÉM BYTĚ

Cíle pobytů v tréninkovém bytě
Pobyty v tréninkovém bytě se zaměřují na plnění dvou dílčích
cílů. Prvním je rozvoj schopností a dovedností, které vedou
k lepšímu zvládání samostatného praktického života po odchodu
z dětského domova v oblastech: orientace ve městě a cestování,
hospodaření s penězi, hledání bydlení a práce, péče o domác-
nost, komunikační dovednosti a práce s internetem, trávení
volného času, zvládání obtížných životních situací. Druhým pak
zvýšení zodpovědnosti klientů při plánování a přípravě na odchod
z dětského domova a po odchodu z dětského domova a posílení
důvěry klientů v to, že samostatný život po odchodu z dětského
domova zvládnou.

Víkendové pobyty jsou určeny pro dvě šestice mladých lidí starší
14 let a konají se v pronajatém bytě v centru Prahy. To umožňuje
mladým lidem seznámit se s prostředím velkoměsta dříve,
než opustí dětský domov. Skupinu vede stálá dvojice sociálních
pracovníků – muž a žena, kteří jsou mladým lidem v náročných
situacích oporou a průvodci v programu.

Každý z pobytů má své téma (např. hledání bydlení, práce aj.).
Odborný program k tématu doplňují volnočasové aktivity,
které vymýšlejí samotní účastníci pobytů. Součástí všech pobytů
je společná tvorba víkendového rozpočtu, jídelníčku a nákup potravin,
vaření, péče o byt, večerní setkávání v chýšce a práce s „poby-
tovými deskami“. Do programu jsou zváni také odborníci různých
profesí (např. personalisté) a dobrovolníci. Součástí jsou i exkurze.

V roce 2010 se uskutečnilo 12 pobytů v tréninkovém bytě
za účasti celkem 24 mladých lidí (v předchozím roce
21 klientů). Pobyty se v roce 2010 skládaly z 226 hodin
odborného programu a 65 hodin volnočasového programu.
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V ROCE 2010 SE KONALY TYTO POBYTY
V TRÉNINKOVÉM BYTĚ

Úvodní pobyt
15. – 17. 10. 2010, 22. – 24. 10.2010
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.

Na co se těšíš?
Na nové lidi. Na Prahu. Chtěla bych se naučit nové věci
do života. Těším se na zábavu.

Hledání bydlení
5. – 7. 11. 2010, 10. – 12. 12. 2010
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 nájemní smlouva
a kolik bydlení stojí. Navštívili jsme garsonku, dům na půl
cesty aj.

Co se ti na pobytu líbilo?
Hledání v inzerátech a na internetu. Nakupování. Kino. V Majáku.
Patlání knedlíků. Jak Robert mluvil o smlouvách.

Hospodaření s penězi
8. – 10. 1. 2010, 26. – 28. 10. 2010
Sestavovali jsme podrobný rozpočet na víkend. Diskutovali jsme
nad náklady běžné rodiny na měsíc a způsoby, jak se dá ušetřit.
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 zjišťovali ceny vybavení do domácnosti.
V bance jsme se byli ptát na informace k zakládání účtu.
Vyzkoušeli jsme si různé druhy placení. Mluvili jsme také
o rizikách půjček.

A na co se netěšíš?
Že nebudu kouřit.
Co by ses chtěla o hospodaření s penězi naučit?
Šetřit a moc neutrácet.
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Hledání práce
19. – 21. 2. 2010, 26. – 28. 2. 2010
Mluvili jsme o tom, čím by se kdo chtěl stát, jaké má pracovní
zkušenosti. Hledali jsme v inzerci práce, objasňovali neznámé
pojmy, učili se, jak na nabídku práce reagovat a na co si dát
pozor při podpisu pracovní smlouvy. Tvořili jsme životopisy, nacvi-
čovali pracovní pohovor, navštívili vybraná pracoviště a zkoušeli
si obtížné situace, které nás mohou v zaměstnání potkat.

Co bys rád(a), abychom si připravili za jídlo?
Hranolky a smažák. Rýži a znojemskou omáčku.
Co se ti na pobytu líbilo?
Líbil se mi celý pobyt. Přijímací pohovor na hlídačku dětí.
Jak jsme hledali práci na internetu a v annonci. Psaní životopisu.
V kavárně Rozmar. Byla legrace.

Životní styl
26. – 28. 3. 2010, 9. – 11. 4. 2010
Na pobytu jsme si povídali o dospívání, sexualitě, závislostech atp.
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.

Co se ti na pobytu líbilo?
Na návštěvě u Lucie a Jiřího. Psát problémy a otázky. Povídání
o drogách, sexu, různých nemocech. Jak jsme si povídali a byli
u Toma v práci v klubu Beztíže.
Co bys chtěl (a) podniknout příště ve volném čase?
Aby přišel Tomáš, Klárka, Zuzka, Cyril. Jít do restaurace.
Na zkoušku kapely.

Závěrečný pobyt
16. – 18. 4. 2010, 28. – 30. 5. 2010
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.

Na co se těšíš?
Na lidi z Letního domu a na kino. Na závěrečný večer.
Co bys rád(a), abychom si připravili za jídlo?
Rýži a kuřecí maso.
Co se ti na pobytu líbilo?
Celý pobyt. Úkoly na internetu. Volání na inzerát. Oslava
s kapelou. Že přišli na oslavu Klárka, Cyril, Lucka, Tomáš, Filip.
Omlouvám se za sprostá slova. Jsem ráda, že už je to za mnou.
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Doprovázení
Mladým lidem z dětských domovů, kterým je více jak 17 let,
nabízíme individuální doprovázení. Obsah, forma a rozsah indi-
viduálního doprovázení se odvíjí vždy od dohody se zájemcem
o službu.

Cíle doprovázení
Cílem je příprava mladého člověka na přechod z ústavního
zařízení do samostatného života nebo pomoc a podpora
po odchodu z dětského domova.

V doprovázení s klientem pracuje jeho „průvodce“, jedná se
o terénní formu služby. Klient může využít i dalších forem kon-
taktu (např. telefonický, e-mailový atp.). Obsahem doprovázení
v roce 2010 bylo poradenstvím v oblasti hledání práce, bydlení
či řešení obtížné životní situace, motivace k dokončení studia
nebo asistence při zařizování. V doprovázení je kladen důraz
na zodpovědnost klienta a jeho aktivní zapojení a na spolupráci
v rámci sociální i institucionální sítě klienta.

V roce 2010 bylo v rámci doprovázení podpořeno celkem
11 klientů (v roce 2009 jen 8 klientů). Proběhlo 65 osobních
setkání s klienty a 4 případová setkání, celkově v počtu
121 hodin. Mimo osobní setkání bylo vykázáno dalších 336
kontaktů s klienty a jejich blízkými.

Díky kofinancování projektu z Finančních mechanismů EHP
a Norska se podařilo v roce 2010 zrealizovat mnohé inovace:
– úprava webových stránek organizace – vytvořili jsme sekci

"Dětem", na které jsou podrobné informace k aktivitám,
kvízy a zaheslovaná fotogalerie

– aktualizace metodiky služby

– rozvoj individuálního doprovázení
– zavedení dne otevřených dveří
– pilotní výzkum dopadu projektu na klienty

Ve spolupráci s externím metodologem bylo realizováno
výzkumné šetření, které dokládá, že zhruba u ¾ klientů došlo
ke zlepšení znalostí a schopností potřebných pro samostatný
život a také k alespoň částečnému naplnění cílů v rámci jejich
osobních plánů. Pro většinu klientů splnil program jejich
očekávání; nejlépe hodnocen byl závěrečný pobyt a pobyty
s tématikou životní styl, hospodaření s penězi a hledání práce.
V šetření budeme pokračovat i v dalším roce a doufáme,
že zvolená metodologie přispěje jak k souhrnné evaluaci pro-
gramu, tak bude užitečnou metodou pro průběžné poznávání
klientů a monitorování jejich proměny. Podrobnosti o výzkumu
naleznete ve výzkumné zprávě (klikněte zde).

V rámci projektu Spolu o krok dále jsou důležitou součástí
pravidelného kontaktu s klienty výjezdy do dětských domovů
a také sociálně-terapeutické pobyty.

Letní dům je organizací uznanou Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit
na léta 2010 – 2012.

8

http://www.letnidum.cz/letni-dum/aktivity/pobyty-v-treninkovem-byte/


DRACI A ANDĚLÉ – KOMUNITNÍ AKCE

Posílení soudržnosti, slavnostní chvíle vedle každodennosti,
smích, zábava, radost a veselí, radostné tvoření

Komunitní slavnosti pro děti, vychovatele i širokou veřejnost jsou
další aktivitou Letního domu. Divadelní, taneční či hudební před-
stavení, masky, loutky, dračí i andělské příběhy, bělostná roucha,
zlaté či stříbrné hvězdy, andělská křídla – to vše a ještě mnohem
více mohli děti i návštěvníci zažít v roce 2010 na komunitních
akcích.

17. – 18. září se ve Skalách u Protivína uskutečnil třetí ročník
slavnosti Draci ve Skalách. Program akce byl připravován
ve spolupráci s dětským domovem v Písku, občanským
sdružením Švagr a místním obecním úřadem. Celá slavnost
vyvrcholila sobotním průvodem princezen, které šly vysvobodit
vesnici Skály od nadvlády hrozivého draka. Postavy princezen
i čtyřhlavého draka vytvořily samy děti. Průvod zpestřila taneční,
hudební a divadelní vystoupení a zakončila slavnostní hostina.
Slavnosti se účastnilo více jak 250 lidí a nechyběli novináři
z místních regionálních deníků a televize.

V čase předvánočním, 10. – 12. prosince, se již po jedenácté
slétli do dětského domova v Krompachu malí i velcí andělé.
Atmosféru blížících se Vánoc podtrhly pohádkové příběhy,
adventní písně i voňavé svíčky ze včelího vosku, které si mohly
děti vyrobit v rámci tvořivých dílen. Děti si mohly také pod dohle-
dem zkušeného kováře Hrocha vykovat různé háčky a hřebíky,
namalovat vánoční obrázky a s tanečníky liberecké skupiny
Dance4you společně zatancovat. Sobotní večer vyvrcholil jako

každoročně bohatou andělskou hostinou. Celým sobotním
programem nás provázel herec a moderátor Petr Vacek, který
slavnost obohatil o několik andělských příběhů.

Děkujeme všem účinkujícím: Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.,
Nsango malamu, Řez dřevem, Divadlo Rolnička, Divadlo T 601,
Oldies Mařenice, Dance4you, kovář Hroch a Petr Vacek.
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K SOBĚ BLÍŽ

Umět smysluplně využít volný čas, učit se hrou, relaxovat,
vzájemně spolupracovat

Volnočasové aktivity jsou dalším kamenem pomyslné mozaiky
služeb a dotvářejí obraz sociálně-terapeutických pobytů.

Cíle volnočasových programů
– rozvíjet hravou formou psycho-sociální schopnosti a komu-

nikační dovednosti i praktické kompetence dětí a mladých lidí
– posilovat jejich schopnost sebereflexe a podporovat je

v aktivním využívání volného času

Základ volnočasových aktivit tvoří celodenní výlety do přírody
i do města, hraní her deskových, stolních i venkovních, rozcvičky,
promítání filmů, pohádek či fotografií. V roce 2010 si děti spo-
lečně s truhlářem mohly vyrobit originální dřevěné židle i viking-
skou hru Kubb, která se na dlouhou dobu stala hitem všech
pobytů; shlédnout pohádku Tři veteráni a následně ji převést
do vlastního dramatického tvaru, vypravit se na celodenní výlet
do Jizerských hor, zahrát si oblíbené hry na anakondu, kýblo-
vanou či stopovanou. A také se zapojit do příprav komunitních
slavností a společně s dospělými vytvořit z trubek a barevných
krepových papírů tříhlavého draka chrlícího oheň, hlavní to
postavu příběhu celé dračí slavnosti (viz projekt Draci a Andělé)
či si vlastnoručně vystřihnout a nabarvit andělská křídla.

V roce 2010 jsme pro děti a mladé lidi připravili celkem 122
hodin volnočasových programů na pobytech mimo dětské
domovy. 56 hodin programů jsme nabídli dětem přímo
v dětských domovech při pravidelných návštěvách.
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ROZVOJEM KE STABILITĚ

Projekt přispívá k profesnímu rozvoji zaměstnanců a ke zkvalit-
nění poskytovaných služeb Letního domu vůči cílové skupině dětí
a mladých lidí z dětských domovů. Vzdělávací systém se skládá
z individuálních plánů vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance
a z několika vícedenních vzdělávacích setkání ročně, kterých
se účastnili také dobrovolníci a spolupracovníci Letního domu.

V roce 2010 bylo proškoleno 7 nových dobrovolníků. Zaměst-
nanci, spolupracovníci a dobrovolníci se vzdělávali v tématech:
– Expresivní terapie (konference)
– Arteterapie v práci s dětmi
– Hlavní táborový vedoucí
– Problematické situace v přímé práci s dětmi
– Hlasový seminář
– Pevné objetí jako životní styl
– Pesso Boyden psychomotorický systém
– Duševní hygiena
– Kultura organizace
– Hodnocení pracovního výkonu
– Delegování úkolů

Exkurze
Kojenecký ústav Praha Krč; Výchovný ústav Klíčov, o.s. Formika;
České centrum pro sanaci rodiny; Oddělení péče o rodinu a děti
Praha 7

Děkujeme všem partnerům a lektorům za příjemnou spolupráci.
Projekt je ukončen k 30. 4. 2011. Je v plné výši financován
z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropského
sociálního fondu, státního rozpočtu ČR.
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CESTA BAREV ANEB VÝSTAVY

Abstraktní i konkrétní motivy, akční malby, sádra a otisky,
fotografie z tvoření

Výstavy děl, která vytvořily děti na sociálně-terapeutických
pobytech, jsou posledním kamenem, jenž zapadá do pomyslné
mozaiky a nabízí tak divákům (čtenářům) celý kompletní obraz
aktivit a služeb Letního domu.

Tajemství barev
V dubnu 2010 jsme zahájili velkou výstavu ve čtyřech pražských
kavárnách spojených se značkou mamacoffee. Návštěvníkům
jsme představili vybrané artefiletické a arteterapeutické techniky,
které využíváme při práci s dětmi: malbu jako relaxaci a vznik
společného obrazu, bezpečný prostor chýšky a obrazy na téma
„doma u rodičů, doma v dětském domově, doma v Letním
domě.“

Výstava v Písku
Obrazy dětí a mladých lidí z dětských domovů jsme představili
v září 2010 návštěvníkům kina Portyč v Písku. Výstava byla
doprovodným programem komunitní slavnosti Draci ve Skalách.
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Nejvýznamnější medializace Letního domu v roce 2010
(více na www.letnidum.cz)

Analýza přínosu programu podpory procesu osamostatňování
dětí umístěných v ústavních zařízeních, Fórum sociální politiky,
6/2010, ročník 4, strana 30

Letní dům pro děti z dětských domovů, Děti a my, 10/2010,
strana 46

Letní dům doprovází děti a mladé lidi z dětských domovů
na cestě k samostatnému životu, Žlutý, Student agency,
09/2010, strana 41

Děti vyrobily masky princezen i draka, Mladá fronta DNES,
22. 9. 2010, strana 4

Draci podpoří dětské domovy, Mladá fronta DNES,
18. 9. 2010, strana 4

Letní dům přispívá k prevenci sociálního vyloučení dětí
a mladých lidí z dětských domovů, Fórum sociální politiky,
02 /2010, strana 25-26

Tajemství barev je v emocích, Recenze výstavy Tajemství barev,
Jan Kopřiva, Arteterapie č. 22-23/2010, strana 69-70

Otevřený ateliér v praxi, Anna Víšková, Arteterapie č. 20-21/2009,
strana 111-117

Bilder von Heimkindern, Prager Zeitung, Nr. 17, roč. 19,
29. 4. 2010, strana 7

Výstava „Tajemství barev“ v pražských kavárnách,
Česká televize: Sama doma, 13. 4. 2010

Respekt, ročník XXI, 04/2010, strana 63
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VÝBOR LETNÍHO DOMU
Statutárním orgánem Letního domu je pětičlenný Výbor volený
na období tří let.

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 a sociální pracovník v projektu Sociální rehabilitace
Ing. Renata Špatzová
finanční manažerka
Marie Špatzová
pomocná účetní
Mgr. Andrea Blahovcová
projektová manažerka
Mgr. Jana Plessingerová
vedoucí služby Spolu o krok dále
Bc. Robert Antropius
sociální pracovník v projektu Spolu o krok dále
Mgr. Tomáš Klumpar
sociální pracovník v projektu Spolu o krok dále

Bc. Jan Vrzáček
vedoucí služby 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 a koordinátorka do-
brovolníků
Mgr. Martina (Bromová) Veselá
koordinátorka projektu Rozvojem ke stabilitě a PR pracovnice
Mgr. Martina Vrtalová
psycholožka (na rodičovské dovolené)
Mgr. Lucie Kokrdová
speciální pedagožka (na rodičovské dovolené)
Mgr. Marta Kolská
sociální a grantová pracovnice (na rodičovské dovolené)
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SPOLUPRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI

V roce 2010 odpracovali dobrovolníci a praktikanti celkem
2 982 hodin přímé práce s dětmi, a to bez přípravných
schůzek, supervizí a intervizí. 131 hodin z toho bylo v rámci
studentské praxe. Všem zapojeným upřímně děkujeme!

Mgr. Anna Audrlická, sociální pracovnice
MUDr. Jan Audrlický, psychiatr
Mgr. Eva Dodková, výtvarnice a pedagožka
Jana Doležalová, masérka a aromaterapeutka
Anne Fischer, aromaterapeutka a kosmetička
PhDr. Lucie Hajdušková, PhD., výtvarná pedagožka a lektorka
Klára Hamplová, studentka Pedagogické fakulty MUNI v Brně
Bc. Lada Hánlová, studentka Pedagogické fakulty UK
Bc. Klára Joklová, sociální pracovnice
Mgr. Monika Kloubková, pedagožka a masérka
Lenka Mejdřická, studentka Univerzity Palackého v Olomouci
Bc. Hana Míková, studentka Pedagogické fakulty UK
Bc. Petra Milsimerová, studentka Fakulty humanitních studií UK
Renáta Morávková, team leader Mafra a. s.
Jan Muchka DiS., truhlář, specialista v práci se dřevem
Bc. Lenka Olbertová, asistentka pedagoga
Linda Pavelková, studentka Pedagogické fakulty UK
Markéta Pekárková, studentka Filosofické fakulty UK
Bc. Bára Petránková, studentka Psychoter. studií FF MUNI
Bc. Zuzana Pipková, studentka Přírodovědné fakulty UK
Bc. Adéla Rudá, studentka Filosofické fakulty UK
Bc. Vlasta Stulíková, studentka Filosofické fakulty UK
Mgr. Víťa Šormová, výtvarná pedagožka
Mgr. Eva Tošnerová, pedagožka a metodička interaktivní výuky
JUDr. Lucie Trnková, advokátka
Mgr. Blanka Vrzáčková, pedagožka

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

PRAKTIKANTKY
Dana Bilá, studentka Vyšší odborné školy sociálně právní
Michaela Matoušová, studentka Pedagogické fakulty UK
Lucie Vítková, studentka Pedagogické fakulty UK
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V průběhu roku 2010 se Letní dům zúčastnil celkem pěti setkání
Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi.
Probíranými tématy byly: hranice a způsob předávání informací
o klientech; případové konference; kolize zákona o sociálních
službách a zákona o sociálně-právní ochraně. Dvě setkání byla
díky návštěvě odborníků z MPSV ČR věnována Národnímu
akčnímu plánu k transformaci a sjednocení systému péče
o ohrožené děti. Potkávali jsme se například v prostorách
sdružení Lata, Vhled a také v Letním domě.

V dubnu 2010 se Letní dům zúčastnil NGO marketu.

PODPOŘTE NÁS
Přispět na činnost sdružení v souladu s naším posláním můžete
finančním a věcným darem nebo darováním služby
(seznam potřeb je uveden na www.letnidum.cz) (klikněte zde).

Barvy do Vašeho interiéru
Spojte příjemné s užitečným – zvýrazněte interiér Vaší firmy
objednáním velkoformátových obrazů z portfolia Letního domu
nebo si u nás zamluvte originální PF či kalendář.
Více na www.letnidum.cz v sekci Zapojte se (klikněte zde).

Udělej z komára velblouda
Zapoj se do kampaně pětikorunou denně a udělej z malé pod-
pory velkou pomoc! Měsíční příspěvek 150 Kč podpoří například
půldenní program mladého člověka v tréninkovém bytě, za roční
příspěvek 1 800 Kč můžeme zajistit například proškolení nových
dobrovolníků pro práci s dětmi. Více na www.letnidum.cz
(klikněte zde).
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Antee, s.r.o.
Ariete-MB, s.r.o.
Café Kafíčko
Česká arteterapeutická asociace
Česká rada dětí a mládeže
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Dětský domov Unhošť
Divadlo Continuo
Kateřina Podhorová a Lucie Stejskalová – Chalupa Pod Nosem
Mlýnská kavárna
LATA o.s. – programy pro ohroženou mládež
mamacoffee s.r.o.
Merck, s.r.o.
Občanské sdružení Rozum a cit
Občanské sdružení Švagr
Obec Skály
Penzion Betel – Ekumenická rada církví v ČR
Petr Blažek a Miroslav Neumann – chata Piktych
Rozmarýna, o.p.s.
SKOK
Vedlesebe.cz

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM FINANCÍ
BAK stavební společnost, a.s.
D2 Consult Prague, s.r.o.
Diplomatic Spouses Association
Evropská unie z Evropského sociálního fondu
Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor rodiny
a dávkových systémů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor sociálních
služeb a sociálního začleňování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace Arbor vitae
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadace Naše dítě
Nadace OKD
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Umění pro zdraví
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže,
Transcom Worlwide Czech Republic, s.r.o.
Filip Jakubec
Jakub Adam
Jan a Eva Žůrkovi
Marcela, Petr, František, Magdaléna Markovi
Marie Hajdušková a kolektiv
Petr Vacek – Studio Ypsilon
Renata Špatzová
a další drobní dárci
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB
Ahold, Czech Republic, a. s.
Antalis, s.r.o.
Billa, s.r.o.
Centrum FotoŠkoda
Commservis.com, s.r.o.
Cprint, Hauser Herbert
Dům na půl cesty Maják
Era Seven Reality
Graffneck shop
GM Foto, s.r.o.
Chata v Zákoutí, Vilma Chmelařová
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
JIP, a.s.
Kapela Max Braun – Tomáš Severa, Tomáš Karchutňák, Seif
Gouta a Lucka Frolíková
Kapela Pláče kočka
Klimaintop, s.r.o.
Komerční banka – Dita Peschová, Tomáš Talaš
Kooperativa pojišťovna, a.s.
MP Copier
Pavel Dufek – dufdesign.cz
Praha Koloděje
Pražské věže
Sodexo, s.r.o. – S námi je každý den lepší!
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Věznice Pardubice
V. M. Press, s.r.o.
Zlatá loď, s.r.o.
Anna Nováková
Dana Víchová
Radka Valentová
Marie Šťastná
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Přehled hospodaření v Letním domě za rok 2010

20
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ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2010

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 -48 360
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku -323 125
Zboží na skladě a v prodejnách 259 019
Pokladna 15 345
Ceniny 1 133
Bankovní účty 887 352
Odběratelé – vystavené faktury 29 102
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 46 967
Jiné pohledávky 425 353
Náklady příštích období 1 480
Aktiva celkem 1 697 992

AKTIVA – komentář:
Dlouhodobý hmotný majetek – darovaný osobní automobil Mercedes Benz
oceněný hodnotou uvedenou v darovací smlouvě
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – např. počítačová technika, fotoaparát,
pračka, apod.
Zboží na skladě a v prodejnách – darovaná výpočetní technika
Jiné pohledávky – pohledávky k jednotlivým donorům z titulu přidělených
grantů, které budou proplaceny po předložení řádného vyúčtování přijatých
příspěvků případně průběžných zpráv
Náklady příštích období – členský příspěvek Klubu profesionálních fundraiserů
na rok 2011

PASIVA – stav k poslednímu dni zdaňovacího
účetního období v Kč

Vlastní jmění 297 619
Fond veřejné sbírky 693
Výsledek hospodaření 29 241
Nerozdělený zisk 159 836
Dodavatelé 6 568
Zaměstnanci 124 468
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění 69 968
Ostatní přímé daně 13 964
Výnosy příštích období 937 381
Dohadné účty pasivní 58 254
Pasiva celkem 1 697 992

PASIVA – komentář:
Výnosy příštích období – přislíbené grantové příspěvky, které byly schváleny
a smlouvy podepsány v roce 2010, ale jejich čerpání bude uskutečněno
až v roce 2011
Dohadné účty – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím
roku 2010 a 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 do výnosů.
Nerozdělený zisk – je tvořen především z výsledků hospodaření (zisk případně
ztráta) za minulá období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – sestavený ke dni 31.12. 2010

NÁKLADY v Kč

Potraviny na 93 pobytových dnů 109 449
Kancelářské potřeby a odborná literatura 19 683
Drobný majetek a vybavení 10 547
Ostatní materiálové náklady (výtvarný a hudební
materiál, materiál na dokumentaci, zdravotnické,
hygienické a čisticí prostředky apod.). 50 677
Spotřeba energie 55 117
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního
automobilu 19 823
Materiálové náklady celkem 265 296
Opravy automobilu a údržba kanceláře 45 642
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů 68 744
Náklady na reprezentaci organizace 11 488
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa
sítě a internetových stránek) 71 886
Nájem kanceláře 141 640
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na
sociálně-terapeutické pobyty, pronájem
tréninkového bytu) 225 230
Vzdělávání (školení, kurzy, konference, lektorné,
individuální vzdělávání) 120 510
Dokumentace – služby, tisky a propagace 68 559
Supervize, intervize a odborné poradenství 64 300
Dopravné 1 900

Drobný nehmotný majetek 6 612
Ostatní služby (zdravotní prohlídky, vstupné
na sportovní a kulturní akce, honoráře za vystoupení,
předplatné apod.) 58 418
Služby celkem 884 929
Mzdové náklady – pracovní smlouvy 1 887 240
Mzdové náklady – DPP 129 640
Náhrady – nemocenská 2 396
Zákonné sociální pojištění 639 020
Ostatní sociální náklady – stravenky 8 800
Osobní náklady celkem 2 667 096
Daně, poplatky a kursové ztráty 9 298
Zákonné pojištění Kooperativa 5 884
Ostatní pojištění (kancelář, auto, pojištění
zaměstnanců a dobrovolníků) 35 489
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku 16 120
Poskytnuté členské příspěvky 2 000
Ostatní náklady celkem 68 791
Náklady celkem 3 886 112
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VÝNOSY v Kč

Tržby celkem 204 208
Prodej obrázků, pohlednic a kalendářů 40 291
Fakturace dětským domovům – příspěvek
na činnost sdružení 107 217
Ostatní faktury služeb v rámci hlavní činnosti 30 200
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF
pro externí firmy 26 500
Ostatní výnosy celkem 3 321
Úroky a ostatní výnosy 3 321
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem 834 483
Granty nadací 611 237
Finanční dary fyzických a právnických osob 152 620
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary) 70 626
Dotace 2 873 341
MPSV, Odbor rodiny a dávkových systémů 357 366
MPSV, Odbor sociálních služeb
a sociálního začleňování 691 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 170 000
Magistrát hlavního města Prahy 450 000
Granty EU a finanční mechanismy EHP a Norska 1 204 975
Výnosy celkem 3 915 353

Výnosy celkem 3 915 353
Náklady celkem 3 886 112
Výsledek hospodaření – zisk 29 241

Zisk bude použit především k úhradě ztráty z roku 2009.

22



Občanské sdružení Letní dům
Vyšehradská 430/41
128 00 Praha 2

IČ: 65998201
DIČ: CZ65998201

Telefon:
(+420) 222 940 616 (kancelář)
(+420) 777 732 040 (ředitel)
(+420) 777 732 049 (public relations)
(+420) 733 547 274 (vedoucí služby Sociální rehabilitace)
(+420) 777 732 047 (vedoucí služby Spolu o krok dále)

E-mail: letnidum@letnidum.cz
www.letnidum.cz

Bankovní účty:
Česká spořitelna: 1931237369/0800

© 2011, Občanské sdružení Letní dům
design © 2011, Pavel Dufek – www.dufdesign.cz


