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Mgr. Cyril Zákora
ředitel Letního domu

Vítám Vás na stránkách výroční zprávy,

rok 2013 byl pro Letní dům rokem významného rozvoje. Nově jsme začali
poskytovat službu pro rodiny v obtížné životní situaci a zahájili jsme reali-
zaci podpůrných aktivit pro pěstouny.

Byl to také poslední rok občanského sdružení. Nově jsme od června 2014
registrováni jako ústav dle stávajícího Občanského zákoníku, na naší 
činnosti to však nic zásadního nemění, ústav pokračuje ve stejném poslání. 

Nyní však již přijměte pozvání na virtuální procházku Letním domem roku
2013. Nahlédněte do pokojů našich zaběhlých i nových služeb.
Rozhlédněte se mezi projekty a aktivitami pro děti, mladé lidi, rodiny,
pěstouny i širokou veřejnost. Zhodnoťte, jak jsme hospodařili s financemi,
které jsme získali od našich dárců a sponzorů.

Příjemnou procházku ...
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Posláním Letního domu je pomoci dětem a mla-
dým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné
péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby
prožívali šťastné dětství a dospěli k samostat-
nému a plnohodnotnému životu. Letní dům 
pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí
osobnost, pomáhá v krizovém období a pod-
poruje vztahové vazby v prostředí, kde děti 
a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Účel ústavu:
• Poskytovat sociální službu dle § 70 zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, 
• pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě s cílem
podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání 
dítěte v ní,
• působit na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní
výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí
tak, aby byla posilována jejich schopnost sociál-
ního začleňování a připravenost k zvládání samo-
statného života, zejména prostřednictvím sociální,
psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, pora-
denské, aktivizační a informační činnosti,
• zřizovat a provozovat výchovně rekreační tábory
pro děti,
• uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče dle
zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dítěte, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovat
výchovnou a poradenskou péči pěstounům při 
výkonu pěstounské péče a sledovat výkon této
pěstounské péče,
• vybírat, evidovat, připravovat dobrovolníky pro
výkon dobrovolnické služby a uzavírat s nimi
smlouvy o výkonu dobrovolnické služby dle zákona
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění
pozdějších předpisů,

• realizovat kulturní aktivity pro ohrožené děti, lidi
v blízkém okolí takovýchto dětí, jako jsou členové
jejich rodiny, zaměstnanci ústavních zařízení, 
pracovníci jiných institucí a organizací státního 
i nestátního sektoru, pěstouni, osvojitelé či širší
veřejnost, 
• poskytovat další vzdělávací aktivity pro odbor-
nou i laickou veřejnost a realizovat publikační čin-
nost v oblastní péče o ohrožené děti,
• podílet se na výzkumné činnosti v oblasti péče
o ohrožené děti.

Cílové skupiny:
• Děti a mladí lidé ve věku od 3 do 26 let, v jejichž
osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní vý-
chovou. O nabízené služby a aktivity projevují svo-
bodny ́ zájem. Letní dům dlouhodobě spolupracuje
s dětskými domovy v Krompachu (od roku 1999),
Písku (2005), Klánovicích (2008), Korkyni (2011) 
a Dolních Počernicích (2012),
• rodiny (zejména na území hl. m. Prahy), kterým
hrozí odebrání dítěte do náhradní péče nebo již bylo
odebráno, případně se ocitly v jinak tíživé situaci,
• pěstouni ve výkonu pěstounské péče (dle zá-
kona 359/1999 Sb.), kteří projevují o nabízené
služby a aktivity svobodny ́ zájem.

Letní dům je držitelem pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů. Letní dům má registrovanou sociální
službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Letní dům je mimořádným členem České
rady dětí a mládeže; členem Spolku oborové kon-
ference nestátních neziskových organizací půso-
bících v sociální a zdravotně sociální oblasti; 
členem České arteterapeutické asociace a členem
Klubu profesionálních fundraiserů.



Andělská slavnost: vánoční koledy před kostelem Čtrnácti svatých pomocníků, prosinec 2013



Cyklus pobytů Provázky: společné hledání stability, listopad 2013
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SLUŽBA KOUSEK DOMOVA
dlouhodobá sociálně-terapeutická práce
s dětmi z dětských domovů 

Služba je určena pro děti od 3 do 26 let věku, které
žijí v dětských domovech, se kterými Letní dům
dlouhodobě spolupracuje. V roce 2013 byly do
projektu zapojeny dětské domovy v Klánovicích,
Dolních Počernicích, Písku a Krompachu. 

1. Sociálně-terapeutické pobyty

Tvoří pomyslný základ Letního domu již od roku
1997. Pravidelné 3 – 8 denní pobyty se konají 
v průběhu celého kalendářního roku, nejčastěji na
pronajatých chalupách v Jizerských horách nebo
Krkonoších. 

Cílem pobytů je podporovat tvořivost a vnímavost
ke světu, posilovat sebepřijetí a jistotu v sebe
sama, rozvíjet psycho-sociální a komunikační
schopnosti i praktické dovednosti.

Obsah pobytů tvoří odborné i volnočasové aktivity,
programy zaměřené na nácvik pracovních doved-
ností a posilování samostatnosti. Důležitou sou-
částí dne jsou společná jídla a také večerní setká-
vání v chýšce.

Dětem nabízíme bezpečné prostředí, atmosféru
přijetí a vzájemnosti, kde jsou nastavena srozumi-
telná pravidla a je vytvářen prostor pro sdílení
svých zážitků, prožitků i představ o životě. Při od-
borné práci s dětmi využíváme techniky expresiv-
ních terapií (arteterapie, artefiletika, muzikoterapie,
práce s tělem, tvořivá dramatika), které podporují 

a rozvíjejí tvůrčí potenciál dětí, mohou pomoci 
dětem si lépe uvědomovat a vyjadřovat své pocity 
a emoce. 

V roce 2013 jsme zrealizovali 9 pobytů (46 dní), 
do kterých se opakovaně zapojilo 43 dětí.

odborné programy 181 hodin 
nácvik praktických dovedností 127 hodin 

2. Výjezdy do dětských domovů

Spolupracující dětské domovy pravidelně v prů-
běhu roku navštěvujeme a pro děti připravujeme
odborný nebo volnočasový program. V kontaktu 
s klienty jsme tak i mimo čas strávený na pobytech.

Návštěvy v dětských domovech v roce 2013

Klánovice 7 
Krompach 5
Dolní Počernice 3
Písek 3
celkem 18 

3. Výlety za uměním

Návštěvy v dětských domovech jsme od konce
roku 2012 rozšířili o pravidelné návštěvy galerií
spojené vždy s tvořivým programem, určené
především pro děti z Klánovic a Dolních Počernic.
V roce 2013 jsme se podívali na Muchovu
Slovanskou epopej, výstavu Radka Kratiny, 
výstavu v Colloredo-Mansfeldském paláci a galerii
Vltavská. Naším galerijním průvodcem byla paní
Lucie Haškovcová z Galerie hl. m. Prahy, za což jí
moc děkujeme.
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4. Individuální psychoterapie

Je určena dětem z dětského domova v Klánovicích
a realizována externí psychoterapeutkou Andreou
Hanzlovou. Probíhá pravidelně od roku 2012. 

Individuální psychoterapie v roce 2013 

počet setkání 117  
počet klientů 11

5. Projekt K sobě blíž – volnočasové 
aktivity pro děti z dětských domovů

Volnočasové aktivity doplňují odborné programy
v rámci služby Kousek domova. Mají za cíl podpořit
děti a mladé lidi v aktivním trávení volného času,
zážitkovou a hravou formou rozvíjejí komunikační
schopnosti i praktické kompetence dětí.

Základ aktivit tvoří celodenní výlety do přírody 
i do města, především pak hraní her na hřišti 
i v přírodě (např. KUBB, kýblovaná, Anakonda,
Prachárna nebo různé stopovačky a hledání 
pokladů, míčové hry – fotbal, ping pong, vybíjená),
a také promítání filmů a pohádek. 

V roce 2013 jsme dětem nabídli celkem 121 hodin
volnočasových programů.

Službu podpořili: Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo škol-
ství mládeže a tělovýchovy ČR, Nadace Terezy
Maxové dětem.

SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE
provázení mladých lidí z dětských domovů
na cestě k samostatnosti

Služba je určena pro děti a mladé lidi ze spolupra-
cujících dětských domovů starší 15 let a pro mladé
dospělé do 26 let. Svou strukturou navazuje na
projekt Kousek domova a nabízí klientům dvě
hlavní aktivity: pobyty v tréninkovém bytě pro 
klienty od 15 do 18 let, kteří stále žijí v dětském
domově, a projekt Spolu do zaměstnání pro klienty
od 17 do 26 let, kteří se připravují na odchod 
z ústavní výchovy, resp. ji už opustili. V roce 2013
využilo této služby celkem 51 klientů. 

1. 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 svůj odchod z dětského domova.
Průběžně řešíme témata spojená s bydlením, prací,
hospodařením, životním stylem a vedením domác-
nosti. 

Od školního roku 2013/2014 jsme se rozhodli pro
upravený formát lépe reagující na potřeby mladých
lidí chystajících se na odchod z dětského domova.
Rozdělili jsme proto pobyty v tréninkovém bytě do
dvou navazujících stupňů. První stupeň je určený
mladším účastníkům (15–17let), postupně se zde
seznamují s uvedenými tématy, obsah je však více
přizpůsoben jejich věku. Druhý stupeň je již ná-
ročnějším prověřováním získaných dovedností 
a znalostí.



Pobyty v tréninkovém bytě: život dospělých naštěstí nespočívá jen v práci, bydlení a financích, leden 2013



Pobyty v tréninkovém bytě: život je plný jízdních řádů, březen 2013



Z finančních důvodů jsme v druhé polovině roku
zahájili pobyty v tréninkovém bytě (první stupeň)
pouze s jednou skupinou o šesti mladých lidech 
v rozsahu pěti pobytů. V průběhu roku 2013 jsme
celkem realizovali 11 pobytů v tréninkovém bytě, 
na kterých se vystřídalo 18 klientů.

odborné programy 153 hodin
volnočasové programy 60 hodin

2. Projekt Spolu do zaměstnání

Projekt navazuje na pobytové aktivity a jeho cílem
je pomoci mladým lidem (17–26 let) v procesu
opouštění dětského domova. Aktivity projektu se
zaměřují na zlepšení kompetencí a odstranění 
bariér, aby si účastníci projektu našli a udrželi 
zaměstnání. Po zapojení do projektu klient prochází
profesní diagnostikou. Samotné zprostředkování
práce a komunikaci se zaměstnavateli má 
následně na starost specialistka na trh práce.
Klientovi je k dispozici pracovní poradce, který
společně s ním řeší i problémy jiného rázu než
pracovní. Zapojení klienti se pravidelně potkávají
v Letním domě na tzv. Job skupině, jejímž cílem je
podpořit klienty především v pracovní, ale také
osobní a volnočasové oblasti. Dvouletý projekt
Spolu do zaměstnání byl zahájen 1. ledna 2013 
a je 100% financován z Operačního programu
Praha Adaptabilita.

Do projektu se v roce 2013 zapojilo 33 klientů 
a proběhlo 19 profesních diagnostik a 10 setkání
Job skupiny.

individuální kontakty 442
schůzky s klienty 223

Službu podpořili: Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace Divoké
husy, Československá obchodní banka, a.s.,
Nadace OKD, RWE Česká republ ika a.s. ,  
GE Money Bank, a. s., Evropský sociální fond,
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 
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SLUŽBA DOMA V RODINĚ
podpora rodin v tíživé životní situaci

Jedním ze strategických cílů Letního domu pro
období 2012–2014 bylo realizovat službu pro ro-
diny v nouzi. 

V červnu jsme v rámci této služby začali spolupra-
covat s prvními rodinami. Tomu předcházela pří-
prava a propagace služby v jiných zařízeních 
a institucích. První kontakt probíhá většinou na zá-
kladě oslovení Letního domu pracovníky jednotli-
vých oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Kontakt s rodinami je často navázán v momentě,
kdy hrozí odebrání dítěte z rodiny.

Nejčastěji se jedná o systematickou podporu 
v oblastech péče o domácnost (hospodaření s pe-
nězi, organizace úklidu, vaření apod.), upevňování
rodičovských kompetencí a zlepšování psychic-
kého stavu dítěte v rodině, zlepšování komunikač-
ních dovedností v rodině, mezi partnery, ale také 
s úřady, podpora dítěte umístěného v náhradní vý-
chově a motivační práce s jeho rodinou, poraden-
ství v oblasti bydlení a práce, doprovázení na úřady
a do jiných organizací.

Při práci s rodinami využíváme poradenský rozho-
vor, individuální plánování, psychoterapie indivi-
duální, párové a rodinné. Službu poskytujeme 
terénně i ambulantně.

Postupně přibývající rodiny, ale zejména jejich přání
a potřeby, nás vedly k rozvoji spolupráce s dobro-

volníky, kteří byli vyškoleni pro práci s rodinami.
Tito dobrovolníci pomáhají především s pravidel-
nou školní přípravou dětí a také nabídkou činností
pro smysluplné trávení volného času dětí. 

V roce 2013 jsme zahájili spolupráci se 13 rodinami
a dlouhodobě podporovali 10 rodin. To předsta-
vovalo celkem 37 osob přímo zapojených do
služby (3 muži, 12 žen,   14 dívek a 8 chlapců). 

Podpora rodin v roce 2013

individuální konzultace 132 
telefonické intervence 126
doprovázení na úřad 67 
intervence zaměřené na vyhledávání 
informací 90
případová konference 1

Službu podpořili: Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy.
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Pobyty v tréninkovém bytě: chceme stát pevně na vlastních nohou, duben 2013  



Andělská slavnost: společná večerní hostina, prosinec 2013
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SLUŽBY PRO PĚSTOUNY  

Další novinkou v tomto roce byla nabídka konti-
nuální podpory pěstounským rodinám. Pěstouni 
z Prahy, Kralup nad Vltavou a okolí měli možnost
účastnit se od podzimu buď otevřeného klubu 
pěstounů, nebo uzavřené terapeutické skupiny
pěstounů. Klub pěstounů je realizován ve formě nezá-
vazného pravidelného setkávání jednou měsíčně.

Klubové setkání představuje prostor pro sdílení ra-
dostí i strastí spojených s pěstounstvím, zodpo-
vězení nejrůznějších specifických otázek týkajících
se pěstounské péče, ale také pro relaxaci. Témata
jednotlivých setkání ovlivňují přímo účastníci klubu
dle svých potřeb.

Spolupráce s pěstouny představovala v roce 2013
celkem 5 setkání otevřeného klubu a 3 setkání
uzavřené skupiny, tzn. celkem 24 hodin věnova-
ných dalšímu rozvoji a vzdělávání pěstounů.
Celkem jsme naše služby poskytli 24 pěstounům,
z toho 5 mužům a 19 ženám.

PROJEKT ROZVOJEM 
KE KAPACITĚ

Cílem projektu je posílit kapacitu Letního domu
fundraisingem systematicky zacíleným na indivi-
duální a firemní dárce a rozšířit kompetence za-
městnanců a jejich vzdělanostní rozvoj.

V rámci projektu jsme přijali kolegyni na pozici 
fundraiserky na poloviční úvazek. Vytvořili jsme
fundraisingový plán pro období 2014–2015. Jeho
realizací se snažíme rozšířit portfolio firemních 
a individuálních dárců a celkové povědomí o čin-
nosti Letního domu u veřejnosti. 

Každý ze zaměstnanců vytvořil se svým nadříze-
ným pracovníkem individuální plán rozvoje. 
Díky podpoře projektu se zaměstnanci mohou
vzdělávat a rozvíjet v potřebných schopnostech 
a dovednostech. 

Projekt podpořili: Evropský sociální fond, 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

AKCE PRO VEŘEJNOST

1. Komunitní slavnosti

Tradiční víkendové slavnosti pořádáme ve spolu-
práci s dětskými domovy v Písku a Krompachu.

VI. ročník slavnosti Draci ve Skalách se konal 
v září ve Skalách u Protivína a byl ve znamení vy-
tváření velkého dračího těla sešitého z velkého
množství látek (patchwork). Do šití se zapojili nejen
děti, ale i dospělí návštěvníci.

XIV. Andělská slavnost zpříjemnila všem malým 
i velkým z Krompachu předvánoční čas. Nechyběla
postava anděla, který dětem přinesl andělské
světlo, a také mnoho pohádek, zpívání i tvořivého
vyrábění. 

2. Výstavy

V roce 2013 jsme měli výstavní pauzu. Menší vý-
stava fotografií z akce Draci ve Skalách se usku-
tečnila v době od 27. prosince 2013 do 14. ledna
2014 v Café Kolíbka.

3. Dobročinný bazar

Tradice bazarů zahájená v roce 2012 pokračovala
i v dubnu a září tohoto roku na náměstí Míru. 
Díky nadšení a podpoře mnoha lidí, kteří nám věci
do bazaru darovali, jsme utržili celkem 214 230 Kč,
které podpořily projekt Kousek domova a trénin-
kový byt projektu Spolu o krok dále.



PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2013

Leden 

11. 1. Tříkrálová slavnost pro klienty 
Letního domu, Praha

11. – 13. 1. Provázky I-3, sociálně-terapeu-
tický pobyt, Praha

18. – 20. 1. Tréninkový byt, téma Hospodaření 
s penězi, Praha

25. – 27. 1. Tréninkový byt, téma Hospodaření 
s penězi, Praha

– Spuštění nových webových stránek 

Únor 

6. 2. Návštěva dětského domova, účast 
na pedagogické radě, Klánovice

12. 2. Návštěva dětského domova, 
tvorba masek na masopust, 
Krompach

14. 2. Návštěva dětského domova, 
setkání s vedením a dětmi, 
Dolní Počernice

20. – 24. 2. Po stopách stop, sociálně-terapeu-
tický pobyt, Lázně Libverda

Březen 

1. – 5. 3. Provázky I-4, sociálně-terapeutický 
pobyt, Lázně Libverda

8. – 10. 3. Tréninkový byt, téma práce, Praha
15. 3. Tréninkový byt, téma práce, Praha
19. 3. Návštěva výstavy Radka Kratiny, 

Praha
27. 3. – 1. 4. Velikonoce, sociálně-terapeutický 

pobyt, Harrachov
– Rozjezd služby Doma v rodině

Duben

3. 4. Návštěva dětského domova, 
promítání fotek, hry, Dolní 
Počernice

5. – 7. 4. Tréninkový byt, téma životní styl, 
Praha

10. 4. Návštěva dětského domova, účast 
na pedagogické radě, Klánovice

11. 4. Návštěva dětského domova, 
příprava komunitní slavnosti, Písek

12. – 14. 4. Tréninkový byt, téma životní styl, 
Praha

16. 4. Návštěva dětského domova, 
Krompach

23. 4. Dobročinný bazar, Praha

Květen

1. 5. Františkovy lásky, dobročinný 
bazar pro Letní dům, Praha

3. 5. NGO Market, Praha 
2. – 5. 5. Sedmikrásky, sociálně-terapeutický

pobyt, Dolní Oldříš
10. – 12. 5. Tréninkový byt, závěrečný 

pobyt, Praha
17. – 19. 5. Tréninkový byt, závěrečný 

pobyt, Praha
24. 5. Návštěva dětského domova, Písek
24. 5. Návštěva dětského domova, 

program s americkými studenty, 
Klánovice

29. 5. Návštěva dětského domova, 
Krompach

14
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Červen 

6. – 9. 6. Mužinec, sociálně-terapeutický 
pobyt, Jizerské hory

18. 6. Návštěva galerie Vltavská, Praha
25. – 26. 6. Týmový výjezd, Praha

Červenec 

6. – 14. 7. O mudrci Bidpajovi, sociálně-tera-
peutický pobyt,  Lázně Libverda

Srpen

2. 8. Zahradní slavnost pro klienty 
Letního domu, Praha

Září

20. – 22. 9. Komunitní slavnost Draci 
ve Skalách, Písek a Skály 
u Protivína

17. 9. Dobročinný bazar, Praha
26.9. Klub pro pěstouny, Praha

Říjen 

2. 10. Návštěva Veletržního paláce, 
Slovanská epopej, Praha 

2. 10. Návštěva dětského domova, 
účast na pedagogické radě, 
Klánovice

3. 10. Návštěva dětského domova, 
příprava Andělské slavnosti, 
Krompach

4. – 6. 10. Tréninkový byt, téma orientace 
ve městě, Praha

5.10. Klub pěstounů, Kralupy nad Vltavou
9.10. Klub pěstounů, Praha
10.10. Klub pěstounů, Praha
15. 10. Den otevřených dveří, Praha
18. 10. Návštěva dětského domova, 

program s americkými studenty, 
Klánovice

25. – 30. 10. Provázky II-1, sociálně-terapeutický
pobyt, Harrachov

Listopad 

1. – 3. 11. Tréninkový byt, téma vztahy 
a hodnoty, Praha

12. 11. Návštěva galerie, Colloredo-
-Mansfeldský palác, Praha

14. 11. Klub pěstounů, Praha
22. – 26. 11. Provázky II-2, sociálně-terapeu-

tický pobyt, Harrachov

Prosinec 

6. – 8. 12. Tréninkový byt, téma bydlení 
a finance, Praha

11. 12. Návštěva dětského domova, 
Klánovice

12. – 15. 12. Andělská slavnost, Krompach
17. 12. Návštěva dětského domova, 

předání fotografií, Dolní Počernice
19. 12. Klub pěstounů, Praha



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

Linda Becková
specialistka na pracovní trh
v projektu Spolu do zaměstnání
Mgr. Andrea Blahovcová
vedoucí služby Kousek domova
Jana Horáková (od 15. 11. 2013)
fundraiserka
Mgr. Jana Hrazdilová (od 15. 5. 2013)
vedoucí služby Doma v rodině
Dominik Jandl (od 1. 8. do 30. 9. 2013)
fundraiser 
Mgr. Klára Joklová
vedoucí služby Spolu o krok dále
Mgr. Lucie Kokrdová
(od 22. 3. 2013 na mateřské dovolené)
speciální pedagožka/psychoterapeutka ve službě
Spolu o krok dále a Kousek domova
Bc. Jiří Klimeš, DiS. (do 30. 6. 2013)
sociální pracovník ve službě Spolu o krok dále

Mgr. Tomáš Klumpar
sociální pracovník ve službě Spolu o krok dále
Marina Kopotiyenko (od 1. 3. 2013)
administrativní pracovníce/pomocná účetní
Ing. Marie Kronesová 
koordinátorka projektů Spolu do zaměstnání 
a Rozvojem ke kapacitě
Bc. Pavel Marčík (od 1. 11. 2013)
sociální pracovník ve službě Kousek domova
Mgr. Zuzana Nápravová
pedagožka ve službě Kousek domova
koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Barbora Petránková
pracovní poradkyně v projektu Spolu do zaměstnání
Ing. Petra Ponrtová
finanční manažerka
Marie Špatzová
pomocná účetní (do 28. 2. 2013)
Mgr. Anna Víšková
pedagožka/arteterapeutka ve službě
Kousek domova
Bc. Jan Vrzáček
pracovník v sociálních službách ve službě Doma 
v rodině
Mgr. Cyril Zákora
ředitel
toho času na rodičovské dovolené: 
Mgr. Jana Horáková (Plessingerová), 
Mgr. Marta Kolská, Mgr. Martina Veselá

Supervize:
Mgr. Lucie Čelikovská, týmová supervizorka
PaedDr. Michael Chytrý, supervizor služby Spolu 
o krok dále
Dipl.KT Beate Albrich, supervizorka služby 
Kousek domova
PhDr. Alena Halamová, supervizorka služby
Doma v rodině
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Přehled hospodaření v Letním domě za rok 2013 

ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2013

AKTIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 296 216

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -296 213

Pokladna 26 392

Ceniny 236

Bankovní účty 1 886 792

Odběratelé 67 173

Poskytnuté provozní zálohy 5 846

Zálohy poskytnuté zaměstnancům 6 000

Jiné pohledávky 65 760

Nároky na dotace 1 998 412

Náklady příštích období 45 747

Aktiva celkem 4 102 358

Komentář:

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

Odběratelé – neuhrazené faktury odběratelům, byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2014.

Zálohy poskytnuté zaměstnancům – záloha byla zaměstnancem vyúčtována počátkem roku 2014.

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

ložení řádného vyúčtování přijatých příspěvků, případně průběžných zpráv v roce 2014.

Nároky na dotace – pohledávky za státem z titulu dvou projektů hrazených z OPPA, které budou pokračovat v roce

2014. Jsou propláceny na základě průběžných zpráv projektů.

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

48 měsíců.



PASIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Fond veřejné sbírky 141 683

Výsledek hospodaření -93 809

Nerozdělený zisk 367 190

Dodavatelé 6 674

Zaměstnanci 178 460

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravotního pojištění 89 296

Ostatní přímé daně 10 986

Výnosy příštích období 3 376 499

Dohadné účty pasivní 25 379

Pasiva celkem 4 102 358

Komentář:

Fond veřejné sbírky – byl vytvořen pro shromažďování finančních prostředků získaných v rámci veřejné sbírky 

(poměrná část tržeb z prodeje drobných předmětů, přijaté dary na účet veřejné sbírky), při použití těchto prostředků

jsou bezprostředně převáděny do výnosů.

Výsledek hospodaření – vykazovaná účetní ztráta roku 2013 – viz Výkaz zisků a ztrát.

Nerozdělený zisk – je tvořen především z výsledků hospodaření (zisky případně ztráty) za minulá období.

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

2013, ale jejich čerpání bude uskutečněno až v roce 2014.

Dohadné účty pasivní – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2013, a tudíž na ně byla

vytvořena dohadná položka.
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. prosince 2013

NÁKLADY (v Kč)
Materiálové náklady celkem 344 139
Potraviny 114 364
Kancelářské potřeby a odborná literatura 25 765
Drobný majetek a vybavení 99 309
Ostatní materiálové náklady (výtvarný materiál, materiál na dokumentaci, zdravotnické, 
hygienické a čisticí prostředky, apod.) 54 863
Spotřeba energie 21 967
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta 27 871
Služby celkem 867 400
Opravy a udržování 10 864
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů 42 799
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa sítě a internet. stránek) 76 231
Nájem kanceláře 116 327
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na sociálně-terapeutické pobyty, pronájem 
tréninkového bytu) 166 713
Nájemné služebního automobilu 50 417
Vzdělávání (školení, kurzy, lektorné, individuální vzdělávání) 115 389
Dokumentace – služby, tisky a propagace 16 414
Supervize, intervize a odborné poradenství 137 980
Drobný nehmotný majetek 6 170
Náklady spojené s vedlejší činností (PF, prodej obrázků) 32 618
Ostatní služby (zdravotní prohlídky, vstupné na sportovní a kulturní akce, honoráře 
za vystoupení, předplatné apod.) 95 478
Osobní náklady celkem 2 959 555
Mzdové náklady – pracovní smlouvy 2 060 197
Mzdové náklady – DPP 200 793
Zákonné sociální pojištění 698 565
Ostatní náklady celkem 49 558
Daně a poplatky 22 054
Odpis nedobytné pohledávky 8 000
Zákonné pojištění Kooperativa 7 492
Poskytnuté členské příspěvky 1 500
Ostatní pojištění (kancelář, pojištění zaměstnanců a dobrovolníků) 10 512
Náklady celkem 4 220 652
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VÝNOSY (v Kč)
Tržby celkem 286 724
Fakturace dětským domovům – příspěvek na činnost Letního domu 132 080
Ostatní faktury služeb v rámci hlavní činnosti 49 500
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF pro externí firmy 105 144
Ostatní výnosy celkem 94 990
Úroky, kurzové zisky a ostatní výnosy 478
Jiné ostatní výnosy 86 512
Zúčtování opravných položek 8 000
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem 902 741
Granty nadací 461 213
Finanční dary fyzických a právnických osob 419 129
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary) 22 399 
Dotace 2 842 388
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 22 507 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21 442 597
Magistrát hlavního města Prahy 368 500
Magistrát hlavního města Prahy – OPPA 1 388 316
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 50 000
Státní fond kultury ČR 46 976
Ministerstvo vnitra ČR 39 000
Výnosy celkem 4 126 843

Výnosy celkem 4 126 843
Náklady celkem 4 220 652
Výsledek hospodaření – zisk -93 809 

Vykázaná účetní ztráta roku 2013 bude započtena se ziskem minulých účetních období. 



PODĚKOVÁNÍ LETNÍHO DOMU

Spolupracující organizace

Anima o.s.
Antee, s.r.o.
Bílý kruh bezpečí
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Dětský domov Dolní Počernice
Diakonie ČCE
Divadlo Continuo
Divadlo Studna
Divadlo Toy Machine
Divadlo Ty-já-tr / Hrobeso
Drop In
Kavárna a mléčný bar Kumbál
Café Kolíbka
Merck spol s r.o.
Městská část Praha 2
Občanská poradna Prahy 2
Občanské sdružení Švagr
OSPOD Praha 3
OSPOD Praha 5
OSPOD Praha 6
OSPOD Praha 9
Obec Skály
Rozum a cit
R-mosty
Rubikon
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější
Trojice v Podskalí
Skupina Hypnotica
Sodexo, s.r.o.
Soukromý dětský domov Korkyně
Suninvent
Train Trio

Další spolupracovníci a dobrovolníci

Jana Doležalová, Andrea Hanzlová, Lucie
Haškovcová, Lada Jirounková, Adéla Rudá, 
Eva Kozáková, Jacinta Klika, Monika Krkošková,
Veronika Lapková, Jan Matěj Rak, Pavel Zícha,
Dana Rotkovská

Dobrovolníci dle akreditace v oblasti dobro-
volnické služby udělené Ministerstvem vnitra
podle § 6 odst. 2 zákona č. 198/2002 Sb.:

Robert Antropius, Jaromír Bečička, 
Michaela Bednářová, Markéta Bergrová, 
Jan Beťák, Zdena Ciprová, Marek Dohnal, 
Pavel Dufek, Eva Hrubá, Eva Kadlecová, 
Ondřej Lipár, Pavel Marčík, Kristýna Mikulková,
Petra Milsimerová, Veronika Morkésová, 
Monika Novotná, Lenka Nozarová, Martin Pavlát,
Markéta Pekárková, Jana Přibylová, 
Hana Růžičková, Víťa Šormová, Patrik Šlechta,
Eva Žůrková

Naši dobrovolníci odpracovali 2197 hodin dobro-
volné práce. Jejich pomoci si velice vážíme 
a děkujeme za ni.
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Partneři Letního domu

Ostatní dárci financí

3G Consulting Engineers s.r.o.
Jakub Adam
Anna Audrlická
Martina Bahbouhová
Hana a Čeněk Blahovcovi
Iveta Brzá
Divadlo Alfréd ve dvoře (o.s. Motus)
Marek Dohnal
Adéla Doubravská
Adam Eckhardt
Miloslava Eisenreichová
Lukáš Hejduk
Karel Hendrych
Veronika Hesounová
Miroslav Hojný
Filip Jakubec
Jaroslav Kysilko
Pavel Marčík

Marcela, Petr, František a Magdaléna Markovi
Merck spol. s r.o.
Kristýna Mikulková
Nadace pro radost
Nadace Umění pro zdraví
Nadace Arbor vitae
Okrouhlický s.r.o.
Markéta Pekárková
Restaurace Mlsná kavka
RWE Česká republika a.s.
Petra Skuhrová
Jolana Steblová
Kateřina Svobodová
Zbyněk Šmída
Jiří Šolta
Víťa Šormová
Petr Vacek
Michaela Valentová
Martina Vavřincová
Tomáš Vlach
Lenka Vokatá
Marie Vrzáčková
Jiří Zajíc
Jan a Eva Žůrkovi
…a další drobní dárci

Dárci zboží a služeb

Antee, s.r.o.
Arval CZ s.r.o.
Chata Piktych
Chata v Zákoutí
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Pavel Dufek
Sodexo, s.r.o.
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
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Letní dům, z.ú.
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 Kousek domova) 
(+420) 777 732 047 (vedoucí služby Spolu o krok dále)
(+420) 777 732 090 (vedoucí služby Doma v rodině)
(+420) 777 732 099 (vedoucí služby pro pěstouny)

E-mail:
letnidum@letnidum.cz

Veřejná sbírka: 406 406 406/0300
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design: dufdesign.cz – Pavel Dufek
Zdarma vytiskla v nákladu 80 kusů Tiskárna První dobrá, s.r.o.


