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Příjemné čtení, 

Mgr. Cyril Zákora
ředitel Letního domu

Vítám Vás u výroční zprávy Letního domu,
i letos je zrcadlem toho, co se v Letním
domě nejen pro děti a mladé lidi z dětských
domovů odehrálo.

Dozvíte se, jaké služby, projekty a aktivity
jsme realizovali, kolik nás to stálo peněz 
a od koho jsme je získali. Přečtete si, 
kdo byl v našem týmu a komu chceme 
poděkovat za spolupráci a dary.

Jako bonus získáte informace o plánovaných 
novinkách pro rok 2013.
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Posláním Letního domu je pomoci dětem 
a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní 
výchovné péči či bez fungujícího rodinného 
zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli 
k samostatnému a plnohodnotnému životu. 
Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě
rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém 
období a podporuje vztahové vazby v prostředí,
kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

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-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 do 26 let, v jejichž
osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní
výchovou. O nabízené služby a aktivity projevují
svobodný zájem.

Letní dům spolupracuje s dětskými domovy
v Krompachu (od roku 1999), Písku (od roku
2005), Klánovicích (2008), Unhošti (2010),
Korkyni (2011) a Dolních Počernicích (2012).

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 má registrovanou službu sociální reha-
bilitace dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

Letní dům je mimořádným členem České rady
dětí a mládeže; členem Spolku oborové konfe-
rence nestátních neziskových organizací působí-
cích v sociální a zdravotně sociální oblasti; 
členem České arteterapeutické asociace 
a členem Klubu profesionálních fundraiserů.



„V LETNÍM DOMĚ SE CÍTÍM 
UVOLNĚNĚ, SPOKOJENĚ, 
BEZPEČNĚ, PŘÁTELSKY.“

JANA, 12 LET



„AŽ BUDU DOSPĚLÝ, 
CHCI KÁCET STROMY“

SAŠA, 10 LET
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SLUŽBA SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE PRO DĚTI 
A MLADÉ LIDI Z DĚTSKÝCH 
DOMOVŮ

Projekt je určen pro děti a mladé lidi od 3 let 
ze spolupracujících dětských domovů a bývá
vstupní bránou pro klienty do Letního domu.
Nabízí aktivitu sociálně – terapeutických pobytů
pro klienty školou povinné a také aktivitu 
individuální psychoterapie pro děti z dětského
domova v Klánovicích.

SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ POBYTY

Patří mezi základní a dlouhodobé aktivity, které
pro děti z dětských domovů pořádáme. 
3-9 denní tvořivé pobyty se konají celoročně 
na pronajatých chalupách nejčastěji v Jizerských
horách. V roce 2012 jsme realizovali 10 pobytů
(55 dní) pro celkem 74 dětí.

Cílem pobytů je rozvíjet tvořivost, sociální 
a komunikační schopnosti dětí a mladých lidí, 
jejich praktické dovednosti a také posilovat 
jistotu v sebe sama a vnitřní sílu překonávat
různé překážky, se kterými se v životě setkávají.

S dětmi pracujeme skupinově i individuálně.
Odborné programy vycházejí z technik expre -
sivních terapií, především arteterapie, artefiletiky
a muzikoterapie či práce s tělem. Tyto techniky
mohou dětem pomáhat zpracovávat prožité 
zážitky, nabízejí možnost verbálně či neverbálně
vyjádřit své emoce, přinášejí uvolnění a relaxaci
nebo naopak chvíle soustředěného tvoření. 

Celkem jsme v roce 2012 realizovali 217 hodin
odborného a 167 hodin volnočasového 
programu. 152 hodin jsme se věnovali nácviku
praktických dovedností.

Počet dětí na sociálně-terapeutických 
pobytech z jednotlivých dětských domovů
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Výjezdy a návštěvy za dětmi z dětských
domovů

Pořádáme je v průběhu celého školního roku.
Návštěvy často spojujeme s programem pro děti
a setkáním s vedením a vychovateli. V roce 2012
jsme navštívili děti a mladé lidi celkem 23 krát, 
tři návštěvy se uskutečnily také na sociálně-tera-
peutických pobytech. Mezi nejzajímavější 
návštěvy patřil např. turnaj ve vikingské hře Kubb
v Klánovicích, tvoření Moreny v Krompachu nebo
návštěva Národní galerie s klánovickými dětmi.

Individuální psychoterapie

Individuální podporu formou psychoterapie nabí-
zíme dětem a mladým lidem z dětského domova
v Klánovicích. Ti mají možnost se psychotera-
peutických setkání účastnit dlouhodobě nebo
zde řešit aktuální problémy. V rámci psychotera-
pie jsou využívány techniky expresivních terapií.
Psychoterapeutický proces se zaměřuje na posí-
lení citové vyrovnanosti, umožňuje dítěti nahlížet
na situace, které prožívá a posilovat správné po-
znávání a hodnocení skutečnosti. Psychoterapie
učí dítě navazovat a budovat vztah. Klient má
dospělého – terapeuta jen pro sebe. Realizace
individuální psychoterapie v dětském domově
probíhá za vzájemné spolupráce psychotera-
peuta, vedení dětského domova, vychovatelů 
a učitelů ze škol, kam klienti docházejí. Celkem
jsme v rámci psychoterapie podpořili 11 dětí 
a dospívajících skrze 80 hodinových setkání. 

Službu podpořili: Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace
Terezy Maxové dětem, Nadační fond Albert,
Diplomatic Spouses Association

KOMUNITNÍ SLAVNOSTI

Slavnosti komunitního rázu nabízejí dětem z dět-
ských domovů i místním obyvatelům zajímavá
hudební, divadelní či taneční představení. 
Draci ve Skalách zavítali již po páté v září do Skal
u Protivína, v prosinci se pak po třinácté slétli 
do Krompachu andělé na Andělskou slavnost. 

Slavnosti podpořili: Nadace Umění pro zdraví,
Státní fond kultury ČR, Nadace Terezy Maxové
dětem, Sodexo, s.r.o.

VÝSTAVY

Přibližují veřejnosti prožívání a vnímání světa dětí,
které vyrůstají bez rodičů. To vše skrze obrazy,
sochy či fotografie zachycující okamžiky tvoření.
V roce 2012 jsme připravili rozsáhlý výstavní 
cyklus s názvem Bavilo mě všecko, který jsme
představili v Olomouci v rámci mezinárodní 
arteterapeutické konference Společný prostor,
v červnu v Domě U Kamenného zvonu v Galerii
hl. m. Prahy a zakončili v prosinci v Café Kolíbka.
Také jsme veřejnosti prezentovali výstavu 
velkých živlových mandal a obrazů s názvem
Živly v nás – nejprve v červnu v Clam-Gallasově
paláci a v zimě pak v Americkém centru v Praze. 

Výstavy podpořili: Galerie hl. m. Prahy,
Americké velvyslanectví





8

„JE DOBŘE, ŽE JSME 
SE O VŠEM BAVILI. 
TOHO SI VÁŽÍM.“

BĚTA, 16 LET



SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE 

Projekt je určen pro děti a mladé lidi ze spolupra-
cujících dětských domovů starších 15 let a pro
mladé dospělé do 26 let. Svou strukturou nava-
zuje na projekt Sociální rehabilitace a nabízí 
klientům dvě hlavní aktivity, a to pobyty v trénin-
kovém bytě pro klienty od 15 do 18 let, kteří stále
žijí v dětském domově a individuální doprovázení
pro klienty od 17 do 26 let, kteří se připravují 
na odchod z ústavní výchovy, resp. ji už opustili.
V roce 2012 využilo této služby celkem 46 klientů
(z toho 26 klientů s dlouhodobým pobytem 
na území hl. m. Prahy). 

Cílem projektu je připravit klienty na samostatný
plnohodnotný život mimo ústavní výchovu.

Pobyty v tréninkovém bytě v Praze

Účast na běhu tréninkového bytu nabízíme ročně
dvěma šesticím dětí z dětských domovů starších
15 let. Mají možnost připravit se zde praktickou
formou na témata, která budou muset po od-
chodu z dětského domova samy řešit. 
Proto na 6 víkendových pobytech v průběhu
školního roku samy participují tak, aby byly na
samostatnost lépe připraveny. 

Průběžně řešíme témata spojená s bydlením,
prací, hospodařením s penězi, životním stylem 
a vedením domácnosti – a to zejména na vlastní
kůži a v reálném prostředí či v pražském trénin-
kovém bytě. V roce 2012 jsme realizovali 12 po-
bytů, na kterých se vystřídalo celkem 23 klientů.

Individuální kontakty s klienty 443 hodin
Odborné programy 225 hodin
Volnočasové programy 95 hodin

Individuální doprovázení 

Tato aktivita navazuje volně na pobytové aktivity
a v jejím rámci nabízíme mladým lidem starším
17 let individuální podporu v jejich procesu
opouštění dětského domova, která může trvat 
až do jejich 26 let, resp. do období, kdy žijí svůj
život samostatně a plnohodnotně.

Doprovázení probíhá většinou v Praze, sociální
pracovník – průvodce – se potkává dlouhodobě
nebo podle aktuální potřeby s klientem a spo-
lečně řeší nejen odchodový plán, ale také
všechny ostatní důležité životní otázky – jako
jsou existenční, pracovní, ekonomické, vztahové,
partnerské či otázky smysluplného trávení 
volného času. Průvodce je zároveň terénním 
pracovníkem – doprovází klienta při jednáních,
případně za ním dojíždí mimo Prahu. 

Doprovázený mladý člověk se může do aktivity
zařadit rok před odchodem z dětského domova,
nebo kdykoli po jeho opuštění. Jsou i klienti, 
kteří v rámci doprovázení řeší spolu s pracovní-
kem nároky vlastního čerstvého rodičovství.
V roce 2012 se do aktivity zapojilo 23 klientů 
(9 v rámci dlouhodobé a 14 v rámci krátkodobé
či jednorázové intervence).

Setkání s klienty 54
Kontakty přes telefon, e-mail, 
Skype či Facebook 261
Kontakty s blízkými klientů 35
Případová setkání 3
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Spolu pracovat

V rámci této aktivity reagujeme na nejproble -
matičtější oblast samostatného života mladých 
dospělých, kterou je pracovní zkušenost.
Nabízíme tak mladým v dětských domovech
možnost získat přes Letní dům brigádu. 
Deseti klientům jsme nabídli pomocnictví 
na sociálně-terapeutických pobytech 
či jako jednorázová výpomoc na akcích 
Letního domu.

Návštěvy za dětmi z dětských domovů

Cílem této aktivity je udržovat kontakty i s dětmi,
které se z kapacitních či jiných důvodů nemohou
účastnit pobytů. V rámci projektu Spolu o krok
dále jde také o to udržovat kontakt s těmi, 
kteří už dětský domov opustili. V rámci 14 vý-
jezdů bylo podpořeno více jak 80 dětí a mladých
lidí. V roce 2012 jsme navázali na rok 
předchozí a založili tak tradici letních a zimních
slavností. Všechny, kteří v dětství a dospívání
Letním domem prošli, zveme na Zahradní 
a Tříkrálovou slavnost.

Spolupráce s NNO, které pracují 
s ohroženými dětmi a rodinou

Pravidelně spolupracujeme s dětskými domovy,
v rámci interdisciplinární spolupráce také 
s dalšími organizacemi a odborníky. Aktivně se
účastníme a spoluorganizujeme pravidelná 
setkání Otevřené skupiny NNO pracujících
s ohroženými dětmi a mladými lidmi, která se
pravidelně setkává již pátým rokem a účastní 
se jí přes 20 pražských NNO. V roce 2012 
proběhlo 5 setkání.

Analýza procesu odchodu z ústavů 
pro výkon náhradní výchovné péče

V roce 2012 jsme zahájili kvalitativní výzkum,
který má mapovat proces odchodu z dětského
domova a osamostatňování se z pohledu 
klienta. Výzkumnou zprávu plánujeme zveřejnit
v roce 2013.

Službu podpořili: Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace
OKD, Nadace Divoké Husy

10



„AŽ BUDU DOSPĚLÝ, BUDU
DĚLAT VŠE PROTO,
ABYCH SE MĚL DOBŘE!“

PATRIK, 17 LET



„TĚŠÍM SE, KDYŽ K NÁM
VŽDYCKY PŘED VÁNOCI
PŘILÍTNOU ANDĚLÉ.“

KRISTÝNKA, 9 LET
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NAŠE AKTIVITY V ROCE 2012  

Leden
13.–15. Pobyt v tréninkovém bytě

– téma hospodaření s penězi
19. Návštěva DD v Písku
25. Návštěva DD v Klánovicích

Únor
10.–12. Pobyt v tréninkovém bytě 

– téma hospodaření s penězi
13.–18. Sociálně-terapeutický pobyt Plaváček
22. Den otevřených dveří
27.–3.3. Sociálně-terapeutický Snový pobyt

Březen
9.–11. Pobyt v tréninkovém bytě – téma práce
23.–25. Pobyt v tréninkovém bytě – téma práce
23. Vernisáž výstavy Bavilo mě všecko, 

Konvikt Olomouc (23.–30. března)

Duben
4.–9. Sociálně-terapeutický pobyt Velikonoce
13.–15. Pobyt v tréninkovém bytě 

– téma životní styl
17. Návštěva Národní galerie a animační 

program pro děti z DD v Klánovicích
18. Návštěva DD v Klánovicích
19. Jarmark NNO Náměstí Míru
20.–22. Pobyt v tréninkovém bytě 

– téma životní styl
24. Dobročinný bazar Blešák bez blech
26. Návštěva DD v Krompachu
28.–30. Sociálně-terapeutický pobyt Mužinec

Květen
4.–8. Sociálně-terapeutický pobyt 

Sedmikrásky
11.–13. Pobyt v tréninkovém bytě 

– závěrečný pobyt
17. Návštěva DD v Písku
18.–20. Pobyt v tréninkovém bytě 

– závěrečný pobyt
25. Návštěva klienta ve Dvoře Králové 

nad Labem
26.–27. Mezi ploty – výtvarná dílna
28.–29. Týmový výjezd

Červen
7. Vernisáž výstavy Bavilo mě všecko 

Dům U Kamenného zvonu 
(7. června – 7. července)

20. Návštěva DD v Klánovicích 
23. Návštěva DD v Klánovicích
27. Návštěva DD v Klánovicích
18. Vernisáž výstavy Živly v nás, 

Clam Gallasův palác (18.–30. června)

Červenec
19.–27. Sociálně-terapeutický pobyt Plaváček

– Otevřený ateliér

Srpen
6.–12. Cesta do středu země

– tábor pro DD v Klánovicích
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Září
14.–16. Komunitní akce Draci ve Skalách
24. Dobročinný bazar
27. Návštěva DD v Krompachu

Říjen
12.–14. Pobyt v tréninkovém bytě 

– úvodní pobyt
19.–21. Pobyt v tréninkovém bytě 

– úvodní pobyt
26.–28. Sociálně-terapeutický pobyt Provázky I.
27. Tvořivá dílna na Festivalu Kávy
29. Vernisáž výstavy Živly v nás, 

Americké centrum (29. října 2012
–13. leden 2013 )

Listopad
6. Zahájení pravidelných tvořivých úterků 

v Ateliéru InBáze
8. Návštěva v DD v Krompachu
9.–1. Pobyt v tréninkovém bytě 

– téma bydlení
14.–18. Sociálně-terapeutický pobyt Provázky II.
23.–25. Pobyt v tréninkovém bytě 

– téma bydlení
30. Návštěva DD v Unhošti

Prosinec
3. Vernisáž výstavy Výběr z Bavilo mě 

všecko, Café Kolíbka Praha
5. Návštěva DD v Krompachu – Mikuláš
6.–9. Komunitní Andělská slavnost
12. Návštěva DD v Písku
14.–16. Sociálně-terapeutický pobyt Provázky III.
19. Návštěva DD v Klánovicích
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„JSEM RÁDA, ŽE SE DALO 
S VÁMI POVÍDAT A ŽE JSTE 
SE SNAŽILI VYSVĚTLIT NÁM
KAŽDOU MALIČKOST.“

HELČA, 17 LET



„DRAČÍ PRŮVOD JE NEJLEPŠÍ… 
...JAK DÝMÁ.“

LUKÁŠ 8, LET



VIZE A PLÁNY DO ROKU 2013

V roce 2013 plánujeme rozšířit portfolio našich
služeb o práci s rodinami, kterým hrozí 
odebrání dítěte z rodiny nebo jim již bylo 
odebráno, a o práci s pěstouny. Nadále budeme 
podpo rovat děti a mladé lidi vyrůstající 
v ústavní výchově.  

Služba pro biologické rodiny reaguje na potřebu
posílit kapacitu služeb pro rodiny s dětmi 
v oblasti prevence; posílit kapacitu služeb 
v oblasti terapeutické práce s dětmi; poskytovat
služby rodinám, ve kterých došlo k umístění 
dítěte do náhradní výchovné péče.

Dílčími cíli budou:
– rozvoj rodičovských kompetencí
– pomoc s řešením praktických otázek, 

které ohrožují existenci rodiny
– zlepšení komunikace v rodině, 

posílení zdravého fungování rodiny
– zlepšení psychického stavu dítěte
– snižování deprivace dítěte umístěného 

v náhradní výchově kontinuální prací 
s jeho rodinou 

Na tyto aktivity jsme v roce 2012 rozšířili pověření
k sociálně právní ochraně dle zákona 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně. 

Nově chceme také nabízet psychoterapeutické
služby pěstounům. Budeme nabízet 
skupinovou rodinnou i individuální psychoterapii
a vzdělávání. 

Samozřejmě nadále poskytujeme veškeré služby
pro děti a mladé lidi z dětských domovů tak, jak
jsme Vám je představili například v této výroční
zprávě. V této oblasti nově realizujeme dvouletý
projekt Spolu do zaměstnání. Jeho hlavním cílem
je nabídnout mladým lidem odcházejícím 
z ústavní výchovy různé druhy pracovních zkuše-
ností, a to formou tzv. prostupného 
zaměstnávání. Tím umožnit účastníkům postupný
zisk potřebných kompetencí a zkušeností vedou-
cích k získání a udržení vhodného zaměstnání.

Pro aktuální novinky sledujte naše internetové
stránky www.letnidum.cz.
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LIDÉ V LETNÍM DOMĚ

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
Jiří Kokrda
místopředseda Výboru, individuální, skupinový 
a rodinný terapeut, arteterapeut

PhDr. Marie Šusterová
členka Výboru, sociální pracovnice Intervenčního centra

Mgr. Anna Audrlická
členka Výboru, kouč
Petr Vacek
člen Výboru, herec

Zaměstnanci

Mgr. Cyril Zákora
ředitel
Ing. Petra Ponrtová 
finanční manažerka
Mgr. Andrea Blahovcová
projektová manažerka
Mgr. Klára Joklová
vedoucí služby Spolu o krok dále
Bc. Jan Vrzáček
vedoucí služby Sociální rehabilitace
Mgr. Lucie Kokrdová
speciální pedagožka/psychoterapeutka ve službě Spolu 
o krok dále a Sociální rehabilitace

Mgr. Anna Víšková
pedagogická pracovnice/arteterapeutka ve službě 
Sociální rehabilitace

Mgr. Alena Pohořelská (do 30. 4. 2012)
sociální pracovnice/arteterapeutka ve službě Sociální rehabilitace

Mgr. Zuzana Nápravová
pedagožka ve službě Sociální rehabilitace, 
koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Jana Plessingerová, na rodičovské dovolené

Mgr. Martina Veselá, na rodičovské dovolené

Mgr. Marta Kolská, na rodičovské dovolené

Další spolupracovníci a dobrovolníci
(nespadající pod akreditaci v oblasti dobrovolnické služby)

Bc. Robert Antropius, sociální pracovník ve službě 
Spolu o krok dále
Mgr. Lucie Čelikovská, týmová supervizorka
Jana Doležalová, sociálně-terapeutické pobyty
Pavel Dufek, grafik, prezentační materiály
Mgr. Lada Hánlová, sociálně-terapeutické pobyty
PaedDr. Michael Chytrý, supervizor služby 
Spolu o krok dále
Bc. Jiří Klimeš, DiS., sociální pracovník ve službě 
Spolu o krok dále
Mgr. Tomáš Klumpar, sociální pracovník ve službě 
Spolu o krok dále 
Eva Kozáková, sociálně-terapeutické pobyty
Veronika Lapková, sociálně-terapeutické pobyty
Kristýna Mikulková, komunitní slavnost Draci ve skalách
Renáta Morávková, sociálně-terapeutické pobyty
PhDr. Alena Paloušová, supervizorka služby 
Sociální rehabilitace
Markéta Pekárková, sociálně-terapeutické pobyty
Mgr. Barbora Petránková, sociální pracovnice ve službě
Spolu o krok dále
Bc. Adéla Rudá, sociálně-terapeutické pobyty
Bc. Lenka Mejdřická, sociálně-terapeutické pobyty
Hana Stejskalová, sociálně-terapeutické pobyty
PhDr. Jiří Šafr, PhD., metodolog, spolupráce ve službě
Spolu o krok dále
Mgr. Víťa Šormová, pedagožka, 
sociálně-terapeutické pobyty
Marie Špatzová, pomocná účetní 

Dobrovolníci
(dle akreditace v oblasti dobrovolnické služby udělené
Ministerstvem vnitra podle § 6 odst. 2 zákona 
č. 198/2002 Sb.)

Michael Bednářová, Jaromír Bečička, Zdena Ciprová,
Marek Dohnal, Daniela Klimešová, Andrea Kučerová, 
Marie Kronesová, Ondřej Lipár, Pavel Marčík, 
Petra Milsimerová, Lenka Nozarová, Jana Přibylová, 
Hana Růžičková, Blanka Vrzáčková, Marie Vrzáčková, 
Eva Žůrková

Naši dobrovolníci odpracovali v roce 2012 celkem 
3 319 dobrovolnických hodin. Jejich pomoci si velice 
vážíme a děkujeme za ni!
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETNÍM DOMĚ ZA ROK 2012 
– FINANČNÍ ZPRÁVA

ROZVAHA sestavená ke dni 31. prosince 2012

AKTIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek – osobní automobil 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 315 135 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -315 135 

Zboží na skladě a v prodejnách 114 695 

Pokladna 48 064 

Ceniny 400 

Bankovní účty 639 575 

Odběratelé 38 310 

Poskytnuté provozní zálohy 4 006 

Zálohy poskytnuté zaměstnancům 12 500 

Jiné pohledávky 123 000 

Náklady příštích období 96 164 

Aktiva celkem 1 076 714 

Komentář: 

Dlouhodobý hmotný majetek – osobní automobil byl v roce 2012 prodán, Letní dům tedy nevlastní k 31. 12. 2012

žádný dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – např. lednice, počítačová technika, fotoaparát, apod.

Zboží na skladě – darovaná výpočetní technika

Odběratelé – neuhrazené faktury odběratelům, byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2013

Zálohy poskytnuté zaměstnancům: záloha byla zaměstnancem vyúčtována počátkem roku 2013

Jiné pohledávky – pohledávky k jednotlivým donorům z titulu přidělených grantů, které budou proplaceny 

po předložení řádného vyúčtování přijatých příspěvků, případně průběžných zpráv v roce 2013

Náklady příštích období – jedná se o časově rozlišenou splátku nájemného za automobil, který byl pronajat 

na 48 měsíců
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PASIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Vlastní jmění 195 295 

Fond veřejné sbírky 141 881 

Výsledek hospodaření 98 945 

Nerozdělený zisk 268 245 

Dodavatelé 4 001 

Zaměstnanci 99 531 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 48 275 

Ostatní přímé daně 9 256 

Výnosy příštích období 189 193 

Dohadné účty pasivní 22 092 

Pasiva celkem 1 076 714 

Komentář: 

Vlastní jmění – tvoří 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 (zisky případně ztráty) za minulá období. 

Výnosy příštích období – přislíbené grantové příspěvky, které byly schváleny a smlouvy podepsány v roce 2012,

ale jejich čerpání bude uskutečněno až v roce 2013.

Dohadné účty – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2012, a tudíž na ně byla 

vytvořena dohadná položka.
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. prosince 2012

NÁKLADY (v Kč)
Materiálové náklady celkem 229 951 
Potraviny 117 771 
Kancelářské potřeby a odborná literatura 8 591 
Drobný majetek a vybavení 446 
Ostatní materiálové náklady (výtvarný a hudební materiál, materiál na dokumentaci, 
zdravotnické, hygienické a čistící prostředky apod.) 54 285 
Nemateriálové náklady celkem 1 180 916 
Spotřeba energie 14 603 
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta 34 255 
Služby celkem 580 963 
Opravy a udržování 3 950 
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů 50 888 
Náklady na reprezentaci 1 552 
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa sítě a internet. stránek) 72 038 
Nájem kanceláře 114 000 
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na sociálně-terapeutické pobyty, pronájem 
tréninkového bytu) 177 750 
Vzdělávání (školení, kurzy, konference, lektorné, individuální vzdělávání) 11 450 
Dokumentace – služby, tisky a propagace 31 296 
Supervize, intervize a odborné poradenství 35 700 
Drobný nehmotný majetek 3 312 
Náklady spojené s vedlejší činností (PF, prodej obrázků) 29 868 
Ostatní služby (zdravotní prohlídky, vstupné na sportovní a kulturní akce, honoráře 
za vystoupení, předplatné apod.) 49 159 
Osobní náklady celkem 2 097 013 
Mzdové náklady – pracovní smlouvy 1 358 847 
Mzdové náklady – DPP 278 110 
Zákonné sociální pojištění 460 056 
Ostatní náklady celkem 74 930 
Daně a poplatky 10 969 
Zákonné pojištění Kooperativa 7 432 
Ostatní pojištění (kancelář, auto, pojištění zaměstnanců a dobrovolníků) 28 629 
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku 16 120 
Tvorba opravných položek k zásobám 8 800 
Poskytnuté členské příspěvky 2 980 
Náklady celkem 2 982 857 
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VÝNOSY (v Kč)
Tržby celkem 400 885 
Prodej obrázků, pohledů apod. 15 387 
Fakturace dětským domovům- příspěvek na činnost sdružení 229 077 
Ostatní faktury služeb v rámci hlavní činnosti 20 000 
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF pro externí firmy 136 421 
Ostatní výnosy celkem 19 201 
Úroky, kurzové zisky a ostatní výnosy 801 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 000 
Přijaté členské příspěvky 3 400 
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem 964 454 
Granty nadací 599 190 
Finanční dary fyzických a právnických osob 236 136 
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary) 19 782  
Dary do veřejné sbírky 109 346 
Dotace 1 697 262 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 22 597 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21 570 262 
Státní fond kultury 30 000 
Magistrát hlavního města Prahy 500 000 
Výnosy celkem 3 081 802 

Výnosy celkem 3 081 802 
Náklady celkem 2 982 857 
Výsledek hospodaření – zisk 98 945 

Zisk bude použit na činnost v souladu se stanovami.



PODĚKOVÁNÍ LETNÍHO DOMU

Poděkování za spolupráci

Americké centrum v Praze
Antee, s.r.o.
Daniela Klimešová
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Dětský domov Unhošť
Dětský domov Dolní Počernice
Divadlo Continuo
Divadlo Studna – Pepíno Kašpar
Divadlo Líšeň
Helena Vágnerová
František Audes, starosta obce Krompach
Galerie hl. m. Prahy
Kavárna a mléčný bar Kumbál
Kavárna Kolíbka
Jenne Magno
Kytlický chrámový sbor
mamacoffee s.r.o.
Merck spol s r.o.
Městská část Praha 2
Michael Rainey
Občanské sdružení Švagr
Pavla Poláčková, starostka obce Skály
Petr Blažek a Miroslav Neumann
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější
Trojice v Podskalí
Skupina Hypnotica
Sodexo, s.r.o.
Soukromý dětský domov Korkyně
Transcom Worldwide Czech Republic, s.r.o.
Vilma Chmelařová
Venkovská dudácká muzika Bedrník
Zábavová, taneční kapela Receptor

Poděkování dárcům financí

3G Consulting Engineers s.r.o.
Diplomatic Spouses Association
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Divoké husy
Nadace OKD
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Umění pro zdraví 
Nadační fond Albert
Restaurace Una Bella Canzone
Restaurace Mlsná kavka
Řízení letového provozu ČR, s.p.
Státní fond kultury ČR
Filip Jakubec
Jakub Adam
Jan a Eva Žůrkovi
Jiří Ponrt
Klára Zahradníčková
Lukáš Hejduk
Marcela, Petr, František, Magdaléna Markovi
Pavel Dufek
Petr Vacek
Renata Špatzová
Vilém Pařil

a další drobní dárci prostřednictvím kampaně
Udělej z komára velblouda!
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Poděkování dárcům zboží a služeb

aconcept.cz, s.r.o. – Mario Tachecí
Akce sv. Lukáše, nadační fond
Antee, s.r.o.
Arval CZ s.r.o.
bio nebio, s.r.o.
Centrum FotoŠkoda
Čeněk Blahovec, Čoko cukrárna
Český rozhlas Regína
Chalupa Pod Nosem
Chata Piktych
Chata v Zákoutí
Imprimé, s.r.o.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Merck spol. s.r.o
Pavel Dufek – dufdesign
Petra Shrbená
Rádio 1
Restaurace Una Bella Canzone
Sodexo, s.r.o.
Suninvent
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Vinotéka Karneval

Projekty a služby Letního domu podpořili
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LETNÍ DŮM
Vyšehradská 41/430, 128 00 Praha 2
IČ: 65998201, DIČ: CZ65998201

Telefon:
(+420) 222 940 616 (kancelář)
(+420) 777 732 040 (ředitel)
(+420) 777 732 049 (vedoucí služby Sociální rehabilitace) 
(+420) 777 732 047 (vedoucí služby Spolu o krok dále)
(+420) 777 732 099 (vedoucí služby pro rodiny a pěstouny)

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

Bankovní účty:
Česká spořitelna: 1931237369/0800
Veřejná sbírka: 406 406 406/0300

© 2013, Občanské sdružení Letní dům
design: dufdesign.cz – Pavel Dufek
Zdarma vytiskla v nákladu 80 ks Tiskárna První dobrá, s.r.o.


