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Letní dům ani v roce 2015 neopouštěl čtyři základní oblasti
svého usilování. Dál se dlouhodobě věnujeme tvořivým 
a pobytovým aktivitám dětí z dětských domovů, pomáháme
řešit problémy mladých lidí, kteří se po propuštění z ústavní
péče jen velmi obtížně orientují na pracovním trhu, poskytu-
jeme pomoc rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do ná-
hradní péče, spolupracujeme s odbory sociální péče 
a nabízíme poradenskou pomoc pěstounským rodinám. 

Náš trvalý zájem směřuje k budování dobrých vztahů s těmi,
v jejichž raném vývoji byly z různých důvodů ty nejzákladnější
a nejpřirozenější vztahy zpřetrhány. 

Vedení Letního domu jsem převzal po dlouholetém řediteli
Cyrilu Zákorovi. Do závěru roku zbývaly tři měsíce a jsem
proto vděčný všem v Letním domě, kteří mne ochotně 
a s chápavou vstřícností zasvěcovali do tajů své práce.
Znamená to tedy, že úspěch práce Letního domu byl v uply-
nulém roce zajištěn především společným usilováním všech,
kteří do Letního domu patří. Jsou to jeho zaměstnanci, 
dobrovolníci, jeho podporovatelé a příznivci. 

Právě jim patří můj dík
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Pomáháme dětem a mladým lidem vyrůstajícím 
v náhradní výchovné péči či bez fungujícího 
rodinného zázemí. Podílíme se na jejich osobno-
stním růstu a rozvoji. Chceme, aby prožívali šťastné
dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnot-
nému životu.

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým
lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlou-
hodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá
v krizovém období a podporuje vztahové vazby 
   v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Cesty k uskutečňování poslání 
Letního domu

• působíme na děti a mladé lidi vyrůstající 
v náhradní výchovné péči či bez fungujícího 
rodinného zázemí tak, abychom posílili jejich 
schopnost sociálního začleňování a připravenost 
k zvládání samostatného života, zejména 
prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, 
výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační 
a informační činnosti

• poskytujeme sociální službu sociální rehabilitace 
dle § 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

• pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

• podporujeme a rozvíjíme fungování ohrožených 
rodin tak, aby nedošlo k odejmutí dítěte

• působíme na děti a mladé lidi vyrůstající 
v náhradní výchovné péči či bez fungujícího 
rodinného zázemí tak, abychom posílili jejich 
schopnost sociálního začleňování a připravenost 
k zvládání samostatného života, zejména 
prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, 
výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační 
a informační činnosti

• zřizujeme a provozujeme výchovně rekreační 
tábory pro děti

• uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

• poskytujeme výchovnou a poradenskou péči 
pěstounům při výkonu pěstounské péče 
a sledujeme výkon pěstounské péče

• realizujeme kulturní aktivity pro ohrožené děti 
i lidi v jejich blízkém okolí, jako jsou členové 
jejich rodiny, zaměstnanci ústavních zařízení, 
pracovníci jiných institucí a organizací státního 
i nestátního sektoru, pěstouni, osvojitelé či 
širší veřejnost

• poskytujeme další vzdělávací aktivity pro odbor -
nou i laickou veřejnost a realizujeme publikační 
činnost směřující k pomoci a podpoře ohrože-
ných dětí



Cílové skupiny

• Děti a mladí lidé ve věku od 3 do 26 let, v jejichž 
osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní 
výchovou, a kteří o nabízené služby a aktivity 
projevují svobodny�  zájem. Letní dům dlouho
době spolupracuje s dětskými domovy:
Krompach (od roku 1999)
Písek (od roku 2005)
Praha 9, Klánovice (od roku 2008)
Korkyně (od roku 2011) 
Praha 9, Dolní Počernice (od roku 2012);

• Rodiny (zejména na území hl. m. Prahy), kterým 
hrozí odebrání dítěte do náhradní péče 
(nebo již bylo odebráno) a jež se ocitly i v jinak 
tíživé situaci

• Pěstouni ve výkonu pěstounské péče 
(dle zákona 359/1999 Sb.)

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 službách.

Letní dům je členem asociace Dítě a Rodina, 
   mimořádným členem České rady dětí a mládeže,
členem České arteterapeutické asociace, Asociace
veřejně prospěšných organizací ČR a členem
Klubu profesionálních fundraiserů.
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Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi
z dětských domovů

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 
7 – 26 let, kteří žijí v dětských domovech, s nimiž
Letní dům spolupracuje. V roce 2015 byly do
služby zapojeny dětské domovy v Písku,
Krompachu, Klánovicích, Korkyni a Dolních
Počernicích. Jedná se o sociální službu dle zákona
č. 108/ 2006 Sb., Sociální rehabilitace.

Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru
psychosociálních schopností a praktických do-
vedností, které mladým lidem po ukončení ústavní
výchovy umožní adaptovaný a plynulý přechod do
samostatného života. 

Sociálně-terapeutické pobyty

Vícedenní pobyty se konají během celého kalen-
dářního roku, nejčastěji na chalupách v Jizerských
horách nebo Krkonoších. Určeny jsou pro menší
skupinu (max. 14 účastníků). Děti jezdí na pobyty
opakovaně. 

Cílem pobytů je podpořit tvořivost a vnímavost
dětí ke světu, posilovat jejich sebepřijetí a jistotu,
rozvíjet psychosociální a komunikační schopnosti
i praktické dovednosti.

Pobyty tvoří odborné a zážitkové aktivity a pro-
gramy zaměřující se na nácvik praktických doved-
ností a posílení samostatnosti. Při práci s dětmi
jsou využívány techniky expresivních terapií, které
tvořivě rozvíjejí osobnost dětí. Důležitou součástí
je individuální práce s dětmi, která umožňuje 
reagovat na potřeby jednotlivých dětí. 

V roce 2015 jsme uskutečnili celkem 12 pobytů
(61 dní), do kterých se opakovaně zapojilo 54 dětí.

Odborné programy: 257 hodin
Nácvik praktických dovedností: 150 hodin
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Práci Letního domu rozdělujeme do čtyř základních služeb. Termín služba vnímáme v tom nejpozitivnějším
smyslu slova. Sloužíme, a tedy pomáháme. Součástí naší pomoci je připravenost k naslouchání 
a vnímavost k potřebě či chuti ke sdílení. 



Terénní práce s klienty

Individuální kontakt s dětmi a mladými lidmi během
celého roku probíhá formou pravidelných návštěv
v dětských domovech, akcí mimo domovy – ani-
mační programy v galeriích, výlety, návštěvy spor-
tovních aktivit apod. Dále je kontakt realizován
prostřednictvím facebooku, telefonu či dopisů. 

Probíhají také pravidelné rozhovory s vychovateli
zaměřené na potřeby jednotlivých dětí a jejich
osobní rozvoj.
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 22 návštěv 
v dětských domovech, 8 programů mimo dětský
domov a dalších 70 hodin osobních či telefonic-
kých kontaktů.

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 rozvíjet komunikační
schopnosti i praktické kompetence dětí. 
V roce 2015 jsme dětem nabídli celkem 92,5 ho-
diny volnočasových programů. Zrealizovali jsme
také cyklus 6 programů pro děti v mateřské školce
při dětském domově v Krompachu, do kterých se
opakovaně zapojilo 10 – 14 dětí.

Lidé ve službě Kousek domova:

Mgr. Andrea Blahovcová, vedoucí služby
Mgr. Anna Víšková
Bc. Pavel Marčík
Mgr. Barbora Petránková
Martin Pavlát
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1 Arteterapie/artefiletika (72 hodin) 29 %
2 Muzikoterapie (17 hodin) 6,50 %
3 Tvořivá dramatika (11 hodin) 4,50 %
4 Bodyterapie (18 hodin) 7 %
5 Vzdělávací programy (18 hodin) 7 %
6 Reflexe, chýška a práce s deníkem (67,5 hodin) 27 %
7 Ostatní odborný program (47,5 hod.) 19 %
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A dnů 3 – 6 35 %
B dnů 7 – 13 35 %
C dnů 14 – 20 9 %
D dnů 21 – 27 13 %
E více než 28 dnů 8 %

1 klient 25 pobytů
2 klienti 12 pobytů
3 klienti 6 pobytů
4 klienti 1 pobyt
5 klientů 6 pobytů
6 klientů 4 pobyty

A

B

C

D

E

Počet dětí opakovaně
na pobytu

Rozdělení odborných
programů
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Služba míří na podporu dětí z dětských domovů
starších 15 let a pro mladé dospělé do 26 let, kteří
mají zkušenost s ústavní péčí. Svou strukturou na-
vazuje na projekt sociálně-terapeutických 
pobytů a nabízí klientům dvě hlavní aktivity, 
a to Pobyty v tréninkovém bytě pro klienty od 
15 do 18 let, kteří stále žijí v dětském domově, 
a Spolu do zaměstnání pro klienty od 17 do 26 let,
kteří se připravují na odchod z ústavní výchovy,
resp. ji už opustili. Cílem projektu je připravit 
klienty na samostatný plnohodnotný život mimo
ústavní výchovu.

Pobyty v tréninkovém bytě v Praze

Cílem pobytů je umožnit dospívajícím lidem z dět-
ských domů, aby si v bezpečném prostředí trénin-
kového bytu (za přítomnosti stálé skupiny klientů
a stálých pracovníků – muž a žena, atmosféry při-
jetí a vzájemnosti, kde je možné mluvit o svých
obavách a nejistotách) mohli vyzkoušet „život 
dospělého ve světě“. Každé víkendové setkání je
věnováno jednomu z témat, se kterými se mladí
lidé ve svém budoucím životě určitě setkají – fi-
nance, zaměstnání, bydlení, životní styl, vztahová
problematika. Tento projekt je součástí sociální
služby Kousek domova.

Účastníci pobytu mají čas na seznámení a zažití
daných témat. Současně během prvních pěti 
setkání navazujeme s dětmi hodnotné vztahy, na
kterých je v druhém ročníku možné dobře stavět 
a lépe tak děti provázet i osobními tématy více 

zaměřenými na ně samotné (vztahy ve skupině, 
s rodinou, nástrahy intimního života…). 
V prvním stupni, určeném pro mladší účastníky
(15-17let), se postupně začínáme dotýkat výše
uvedených témat, zaměřujeme se ale více na pro-
zkoumání individuálních možností a vztahové sítě
každého z účastníků (učíme se orientovat a ces-
tovat ve velkoměstě, znát základní životní náklady,
mapujeme koníčky a volný čas, zjišťujeme kam 
a na koho se můžeme obrátit pro pomoc…).
Druhý stupeň je již náročnějším prověřováním prak-
tických dovedností a znalostí (osobní zkušenost
se založením účtu v bance, zajištění domu na půli
cesty či pronájem bytu, pracovní pohovor, kontrola
a podpis pracovní smlouvy…).

Vedle samotných pobytů jezdíme i na návštěvy
přímo do dětských domovů. 

Celkem bylo realizováno 10 pobytů. Programu se
zúčastnilo 11 dětí z dětských domovů Písek,
Korkyně a Klánovice.

Individuální kontakty s klienty: 320 hodin
Odborné programy: 193 hodin
Volnočasové programy: 50 hodin



Spolu do zaměstnání

Projekt volně navazuje na pobytové aktivity a jeho
cílem je pomoci mladým lidem (17-26 let) v procesu
opouštění dětského domova, popř. diagnostického
nebo výchovného ústavu. Aktivity projektu Spolu
do zaměstnání se zaměřují na zlepšení obecných 
i velmi specifických kompetencí a odstranění bariér
tak, aby si účastníci projektu našli a udrželi pra-
covní místo. Po zapojení do projektu klient prochází
tzv. profesní diagnostikou (tj. cvičným pracovním
pohovorem), jejímž výstupem jsou tipy, jak se lépe
při pracovním pohovoru prezentovat. Pracovní dia-
gnostik také během pohovoru vytipuje pozice,
které jsou pro daného klienta vhodné a jsou v sou-
časné době k dispozici. Samotné zprostředkování
práce a komunikaci se zaměstnavateli má ná-
sledně na starosti specialistka na trh práce.
Zapojení klienti se jednou za čtrnáct dní potkávají
v Letním domě na tzv. Job skupině, jejímž cílem je
podpořit klienty především v pracovní, ale také
osobní a volnočasové oblasti, a to formou sdílení,
skupinových technik a her zaměřených na 
jednotlivá témata týkající se nejčastěji pracov-
ního života. Do projektu se v roce 2015 nově 
zapojilo 18 klientů, Job skupina se v tomto období
setkala jednadvacetkrát. 
   
U pěti klientů se zdařilo úspěšné zapracování na
nových pracovních pozicích a tři klienti využili naši
nabídku rozšířit si vzdělání a absolvovali kurz auto-
školy. Vypracovali jsme 18 profesních diagnostik,
z kterých se klienti dozvěděli, jak na zaměstnava-
tele působí, co je příznivé a co případně mohou
změnit. Koncem roku 2015 jsme se zaměřili na
rozvoj spolupráce s ostatními organizacemi, které
pomáhají mladým lidem, a prezentovali jsme naše

služby s cílem získání dalších klientů, kterým 
bychom pomohli lépe se v životě zorientovat 
a uplatnit se na trhu práce. V prosinci jsme rozšířili
naše služby o poskytování nízkoprahového pora-
denství dvakrát týdně.

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 pracující s ohroženými dětmi a mla-
dými lidmi. Setkání probíhají již osmým rokem 
a účastní se jich přes 20 pražských NNO. V roce
2015 proběhla 4 setkání.

Lidé ve službě Spolu do zaměstnání

Mgr. Jana Smolíková, vedoucí služby
Karina Tatoušková, DiS
Mgr.Daniela Žižková
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Podpora rodin v tíživé situaci

Od poloviny roku 2013 podporujeme biologické
rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci. Středem
zájmu a cílem naší práce je spokojené dítě, které
může vyrůstat v bezpečném prostředí své vlastní
rodiny. Snažíme se pracovat s celou rodinou tak,
aby došlo ke zlepšení náročné situace. Ne vždy je
to možné – došlo-li v rodině k odebrání dítěte, 
cílem naší spolupráce s rodinou je, aby se dítě 
v takové situaci mohlo zorientovat, mělo pravidelný
kontakt s rodiči a aby se, pokud možno, v co nej-
bližší možné době mohlo vrátit zpět do rodiny.

Úzká spolupráce s rodiči je zaměřena na podporu
vztahů a komunikace s dětmi, na posilování kom-
petencí rodičů, ale současně také na osvojování
dovedností vedoucích k zajištění stabilního chodu
rodiny (hledání zaměstnání, zařizování na úřadech,
práce s rodinným rozpočtem, řešení dluhů).
Principem spolupráce s rodičem je podpořit jeho
vlastní aktivitu a posilovat jeho samostatnost 
a smysl pro odpovědnost. 

Děti podporujeme v jejich rozvoji jednak prostřed-
nictvím působení na rodiče (videotrénink interakcí,
nácvik komunikace, individuální plánování, dopro-
vázení), ale také individuální prací s jednotlivými
dětmi (zjišťování názoru dítěte, arteterapie, doučo-
vání, volnočasové aktivity s dobrovolníky).

V roce 2015 jsme poprvé realizovali sérii rodičov-
ských klubů vaření, několik rodinných jednoden-
ních výletů a jeden víkendový edukačně-relaxační
pobyt v Jizerských horách. Pobytu se zúčastnilo
pět rodin.

Do služby bylo v roce 2015 zapojeno celkem 
22 rodin, což představuje celkem 27 rodičů 
(tzn. 21 maminek a 6 tatínků) a 45 dětí (24 chlapců
a 21 dívek). Z toho 14 rodin bylo zapojeno dlou-
hodobě (z toho 2 x rodina s 6 dětmi) a dalších 
8 rodin čerpalo krátkodobou podporu.

Lidé ve službě Doma v rodině

Mgr. Jana Hrazdilová, vedoucí služby
Mgr. Petra Reiserová



Pěstounům poskytujeme poradenství a vzdělávání,
podporujeme vztahy s rodiči. Dále zajišťujeme hlí-
dání dětí, dobrovolníci pomáhají s doučováním.
Cílem služeb pro pěstounské rodiny je podpora
vztahových vazeb, rozvoj kompetencí pěstounů 
v péči o děti, naplňování jejich vývojových potřeb
a podpoře rodinných vztahů. 

Letní dům již třetím rokem nabízí podporu pěs-
tounským rodinám. Podpora pěstounských rodin
se v roce 2015 rozšířila. Počet rodin, které měly 
s Letním domem uzavřenou dohodu o výkonu pěs-
tounské péče (podle § 47a odst. 2, Zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí),
se rozrostl na 9 (k 31. 12. 2015). Rodiny doprovázejí
dva pracovníci.

Pravidelné návštěvy, práce na rozvoji rodiny, 
rozhovory s dětmi a o dětech, pomoc s vyřizová-
ním dokumentů, ale také při hledání bydlení, 
kontaktu s rodiči dětí, zprávy pro OSPOD.
Rodičům dětí nabízí podporu služba Doma v rodině
a dětem odcházejícím z pěstounské péče služba
Spolu o krok dále. 

Úspěšně pokračovaly Kluby pro pěstouny. Novým
členem týmu a lektorem Klubu pěstounů se stal
Petar Erak, adoptivní rodič a lektor příprav náhrad-
ních rodičů PRIDE.

Kluby jsou otevřené také náhradním rodičům, kteří
mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
s OSPOD nebo s jinou doprovázející organizací,

adoptivním rodičům, případně žadatelům, kteří
jsou zařazeni do evidence a čekají na přijetí dítěte
do NRP.

Stabilní skupina a bezpečí vytvářejí důvěrný pro-
stor, ve kterém mohou pěstouni sdílet své radosti
i starosti. Lektoři se vedle role lektorské stávají
partnery a moderátory diskuzí. Pěstouni oceňují
pohledy, které přinášejí lektoři-náhradní rodiče 
i ostatní účastníci. V klubech jsme se věnovali také
těmto tématům: sebedůvěra dětí v NRP, ztráty 
a proces truchlení, citová vazba. Vedle pravidel-
ných klubů jsme připravili kluby tematické: 
o attachmentu, knize života a výchově dětí v NRP. 

Dobrovolníci Letního domu se stali stabilní oporou
pěstounských rodin. Většinou v rodinách pomáhají
s doučováním dětí.

Asistované kontakty

Asistenci při setkávání dětí se svými rodiči (nebo
jinými příbuznými) jsme v průběhu roku 2015 
nabídli ve třech rodinách. Při realizaci asistovaných
kontaktů klademe důraz na jasné definování cíle 
a práci na vztahu mezi pěstouny a rodiči (příp. pra-
rodiči), kteří asistovaný kontakt využívají.

Videotrénink interakcí

Videotrénink interakcí (VTI) je metoda zaměřená
na rozvoj dovedností potřebných pro vytváření
vztahu. Videotrenér při ní využívá videonahrávku
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interakcí mezi dítětem a dospělým. VTI jsme vy-
užívali pro podporu vztahu mezi pěstouny a dětmi,
dále v rámci asistovaného kontaktu pro zvýšení
komunikačních dovedností biologických rodi-
čů/prarodičů. VTI využila také jedna dobrovolnice
pro svůj rozvoj v rámci doučování. Dva pracovníci
Letního domu dokončují výcvik ve VTI a pracují
pod supervizí kolegyně Petry Reiserové.

Od září jsme se společně se Službou Doma v ro-
dině přestěhovali do nových prostor v Botičské
ulici. Kromě kancelářských prostor máme k dis-
pozici dvě konzultační místnosti, jedna z nich slouží
pro Kluby a asistované kontakty. 

Lidé ve službě Pěstouni:

Bc. Jan Vrzáček, vedoucí, klíčový pracovník, 
lektor Klubu pro pěstouny, 
realizátor asistovaných kontaktů
Mgr. Jana Horáková, klíčová pracovnice, lektorka
Klubu pro pěstouny
Mgr. Markéta Švejdová Jandová, pěstounka, 
lektorka vzdělávání Klubu pro pěstouny 
Petar Erak, adoptivní rodič, 
lektor vzdělávání Klubu pro pěstouny
Mgr. Jana Hrazdilová, 
realizátorka asistovaných kontaktů
Mgr. Petra Reiserová, lektorka Klubu pro pěstouny
Anna Orsáková, pěstounka, lektorka vzdělávání
Klubu pro pěstouny
Alena Halamová, supervizorka

Výroky pěstounů:

„Jsem ráda, že na to nejsem sama.“ 
Babička (57 let) – stará se po dobu výkonu trestu
své dcery o její dítě.

„Řekla jsem jí (sociální pracovnici), že tam budu
chodit. Vyšli mi vstříc a připravují pro mě individu-
ální vzdělávání a vždycky připraví zajímavý pro-
gram i pro děti. Překvapilo mne to.“ Pěstounka.

Pod jednotlivými službami jsou uvedena jména lidí,
kteří v nich pracují. Bylo by jistě nespravedlivé,
kdyby se v této Výroční zprávě neobjevila jména
dalších pracovníků, bez nichž by se práce v jed-
notlivých službách neobešla.

Cyril Zákora, ředitel (do konce října 2015)
Ing. Petra Ponrtová, finanční manažerka
Jana Doležalová, koordinátorka dobrovolníků
Jana Horáková, fundraising a PR
Ing. Marie Kronesová, administrativní pracovnice
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Komunitní slavnosti

Nabízejí dětem i široké veřejnosti pestré kulturní 
a tvořivé programy – výtvarné dílny, divadla, kon-
certy a také slavnostní hostiny, které pro děti opa-
kovaně připravuje firma Sodexo, s.r.o. Slavnosti
jsou pořádány společně s dětskými domovy 
v Písku a Krompachu.

18. – 19. září 2015 Skály u Písku 
8. ročník Draci ve Skalách 

11. – 13. prosince 2015 Krompach
16. ročník Andělská slavnost 

Výstavy

Představení obrazů a artefaktů vytvořených dětmi
na sociálně-terapeutických pobytech a také foto-
grafií dokumentujících vznik děl.

12. – 14. února 2015 výstava Oheň je horký u pří-
ležitosti Mezinárodní konference expresivních 
terapií "Společný prostor", Olomouc 

6. listopadu – 31. prosince 2015 výstava Oheň je
horký, U Jákobova žebříku Praha-Kobylisy

Dobročinné bazary

Jsou prostředkem pro získání financí na naši čin-
nost. Díky nadšení a podpoře mnoha lidí, kteří se
do akce zapojili, jsme v roce 2015 utržili 255 759 Kč.
Prostředky jsme využili na financování aktivit 
pro děti. 

Řeka přání

Dobročinná akce, kde mohli účastníci koupí vod-
ních lampionů přání přispět na naše programy. 
V každém zakoupeném lampionu se ukrývalo přání
konkrétního dítěte. Rozsvícením a vypuštěním lam-
pionu mohli návštěvníci symbolicky podpořit jeho
splnění. V roce 2015 se uskutečnil již 2. ročník 
této akce. 



Leden

Návštěva dětského domova v Písku
Pobyt v tréninkovém bytě  téma práce
Sociálně-terapeutický pobyt v Praze
Pobyt v tréninkovém bytě – úvodní pobyt
Klub a skupina pro pěstouny
Job skupina (2x)
Otevřená skupina – Novinky a plány

Únor

Sociálně-terapeutický pobyt Cesta kolem světa
Sociálně-terapeutický pobyt v Praze
Pobyt v tréninkovém bytě – téma finance
Návštěva galerie Veletržní palác
Návštěva dětského domova v Krompachu
Výstava Oheň je horký, Olomouc
Klub a skupina pro pěstouny
Job skupina (2x)

Březen

Sociálně-terapeutický pobyt Můj kouzelný svět
Návštěva dětského domova v Korkyni
Návštěva dětského domova v Písku
Pobyt v tréninkovém bytě – téma finance
Pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt
Návštěva České televize – natáčení, Studio
Kamarád
Klub a skupina pro pěstouny
Job skupina (3x)
Otevřená skupina – Sociální podnikání a spolu-
práce s firmami

Duben

Sociálně-terapeutický pobyt Velikonoce
Pobyt v tréninkovém bytě – téma vztahy
Návštěva dětského domova v Krompachu
Návštěva akce – bobová dráha
Dobročinný bazar
Skupina pro pěstouny
Job skupina (2x)

Květen

Návštěva dětského domova v Písku
Sociálně-terapeutický pobyt Mužinec
Sociálně-terapeutický pobyt Sedmikrásky
Pobyt v tréninkovém bytě – téma bydlení
Návštěva pedagogické rady Klánovice
Návštěva galerie Anežský klášter
Návštěva dětského domova v Krompachu
Klub a skupina pro pěstouny
Rodičovský klub vaření
Job skupina 
Otevřená skupina – Sociálně právní ochrana 
a prolínání se SAS

Červen

Návštěva dětského domova v Písku
Návštěva akce – šlapadla na Vltavě
Návštěva pedagogické rady Klánovice
Návštěva dětského domova v Krompachu
Týmový výjezd
Klub a skupina pro pěstouny
Job skupina (2x) 
Zahradní slavnost
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Červenec

Sociálně-terapeutický pobyt Můj svět
Sociálně-terapeutický pobyt Kouzelná zahrada
Letní klub pěstounů – Citová vazba (attachment)
Job skupina

Srpen

Sociálně-terapeutický pobyt Cesta hrdiny
Letní klub pěstounů – Kniha života
Job skupina (2x) 

Září

Pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt
Návštěva dětského domova v Písku
Návštěva dětského domova v Krompachu
Draci ve Skalách
Návštěva akce – bobová dráha
Dobročinný bazar
Klub pro pěstouny (2x)

Říjen

Návštěva výstavy 4+ 4 dny v pohybu
Návštěva dětského domova v Korkyni
Pobyt v tréninkovém bytě – úvodní pobyt
Návštěva dětského domova v Krompachu
Sociálně-terapeutický pobyt Indiánské léto
Zahájení vzdělávání dobrovolníků
Klub pro pěstouny (2x)
Prezentace na semináři – Pěstounská péče 
pro nezletilé bez doprovodu, pořadatel OPU
Job skupina (2x) 
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům 
spřátelených organizací (3x) 

Listopad

Návštěva dětského domova v Písku
Pobyt v tréninkovém bytě – vztahy a volný čas
Sociálně-terapeutický pobyt Hnízdo
Návštěva dětského domova v Krompachu
Řeka přání
Výstava Oheň je horký, Kostel U Jákobova 
žebříku, Praha
Tematický klub pro pěstouny – Výchova a pozi-
tivní vedení dítěte v náhradní rodinné péči
Klub pro pěstouny (2x)
Relaxačně edukační pobyt pro biologické rodiny 
s dětmi v tíživé situaci (Jizerské hory)
Job skupina (2x) 
Otevřená skupina – Sociální bydlení
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům spřá-
telených organizací (2x)

Prosinec

Návštěva dětského domova v Písku
Návštěva dětského domova v Klánovicích
Andělská slavnost
Návštěva dětského domova Dolní Počernice
Předvánoční setkání v Letním domě
Klub pro pěstouny
Vánoční rodičovský klub vaření (2x)
Zahájení práce nízkoprahové pracovně-sociální
poradny (2x týdně)
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům 
spřátelených organizací (2x)
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Spolupracující organizace

Anima – terapie, z.ú.
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Dětský domov Dolní Počernice
Diakonie ČCE
Divadélko Kůzle
Divadlo Studna
Divadlo Já to jsem
Divadlo Toy Machine
Drop in
Frances Sander a Dimitri Berzona
show
Kolpingův dům
Kavárna a mléčný bar Kumbál
Ludvík Jacek a Dalibor Zíta
Café Kolíbka
Magdaléna o. p. s.
Městská část Praha 2
Národní galerie, Praha
Občanská poradna Prahy 2 
Občanské sdružení Švagr
OSPOD Praha 2
OSPOD Praha 3
OSPOD Praha 4
OSPOD Praha 5
OSPOD Praha 6
OSPOD Praha 9
OSPOD Praha 10
OSPOD Praha 11

Obec Skály
Obec Krompach
Pavel Zícha – kovář
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
Tango Jazz Band
Vojta Lavička

Dobrovolníci

Jaromír Bečička
Jan Cepník
Dominika Erlmanová
Norma Garcíová
Lada Hánlová
Eva Hrubá
Eva Jánská
Klára Joklová
Eva Kadlecová
Eva Kaldy
Karel Malimánek
Martin Marek
Petra Milsimerová
Naďa Ostráková
Markéta Pekárková
Jana Přibylová
Adéla Rudá
Michaela Rzepecká
Hana Stejskalová
Karolína Sussová
Aleš Vokáč
Markéta Zbranková
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Partneři Letního domu

ARVAL CZ, s. r. o.
Caffeine, s. r. o.
Diplomatic Spouses Association –
Prague
Magistrát hlavního Města Prahy
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy
Nadace České pojišťovny
Nadace Komerční 
banky, a. s. – Jistota
Nadace rozvoje občanské 
společnosti
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Umění pro zdraví
Nadační fond Albert
OdanyGroup, s. r. o.
Státní fond kultury ČR
Sodexo, s. r. o.
Řízení letového provozu

Ostatní Dárci financí

zaměstnanci firmy Accenture
Tomáš Bělohlávek
Marek Dohnal
Adam Eckhardt
Jan Flemr
Miroslav Hojný
Jiří Hurta
Filip Jakubec
Katholische Hochschule
Jan Krčál
Rodina Markova
zaměstnanci společnosti Merck
s.r.o.
Víťa Miklánková
Markéta Pekárková
zaměstnanci společnosti Perfettii
van Melle Czech Republic s.r.o.
Jiří Ponrt
Adam Popel
Render Legion s.r.o.
Kamil Skuhra
Petra Skuhrová 
Jolana Steblová
Jiří Šolta
Vlasta Šormová

Torikatu
Petr Vacek
Tomáš Vlach
Lenka Vokatá
Marie Vrzáčková
Anna Zamrazilová
Jan Žůrek

Dárci zboží a služeb

Sodexo, s. r. o.
Antee, s. r. o.
Arotenal plus, s. r. o.
Arval CZ, s. r. o.
AV MEDIA, a. s.
Containall
Divadlo Kalich
Divadlo Na Jezerce
Hamlet Production, a. s.
Chata Piktych
Chata v Zákoutí
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Pavel Dufek – dufdesign
Společnost pro podporu a rozvoj
kina AERO
Tiskárna První dobrá, s. r. o.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2015

AKTIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 296 216
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -296 216
Pokladna 37 105
Ceniny 934
Bankovní účty 708 942
Odběratelé 33 420
Poskytnuté provozní zálohy 37 046
Nároky na dotace 32 000
Jiné pohledávky 225 979
Aktiva celkem 1 075 426

Komentář: 

AKTIVA

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – např. počítačová technika, mobilní telefony, nábytek, fotoaparát, apod.

Odběratelé – neuhrazené faktury odběratelům, byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2016

Nároky na dotace – pohledávky za státem, které byly proplaceny v lednu 2016

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

předložení řádného vyúčtování přijatých příspěvků v roce 2016



PASIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)

Vlastní jmění 1 000

Fondy 101 769

Výsledek hospodaření roku 2015 -241 202

Nerozdělený zisk 542 765

Dodavatelé 9 695

Ostatní závazky 1 782

Zaměstnanci 242 027

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravotního pojištění 128 491

Ostatní přímé daně 21 687

Výnosy příštích období 230 549

Dohadné účty pasivní 36 863

Pasiva celkem 1 075 426

Komentář:

PASIVA

Vlastní jmění – vklad zakladatele ústavu

Fondy -fond veřejné sbírky, vyhlášené v roce 2015 na dobu neurčitou

Výsledek hospodaření – vykazovaný hospodářský výsledek roku 2015 – viz Výkaz zisků a ztrát

Nerozdělený zisk – je tvořen 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

2015, ale jejich čerpání bude uskutečněno až v roce 2016

Dohadné účty – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2015, a tudíž na ně byla vytvořena

dohadná položka
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. prosince 2015

NÁKLADY (v Kč)

Materiálové náklady celkem 351 185
Potraviny 125 815
Kancelářské potřeby a odborná literatura 26 980
Drobný majetek a vybavení 40 985
Ostatní materiálové náklady (výtvarný a hudební materiál, materiál na dokumentaci, 
zdravotnické, hygienické a čisticí prostředky apod.) 98 618
Spotřeba energie 17 008
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta 41 779
Služby celkem 872 947
Opravy a udržování 18 915
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů 30 747
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa sítě a internet. stránek) 60 558
Nájem kanceláře 171 250
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na sociálně-terapeutické pobyty, 
pronájem tréninkového bytu) 201 844
Nájemné služebního automobilu 49 009
Dopravné 16 698
Vzdělávání (školení, kurzy, konference, lektorné, individuální vzdělávání) 39 890
Dokumentace – služby, tisky a propagace 19 044
Supervize,intervize a odborné poradenství 60 550
Drobný nehmotný majetek 4 311
Náklady spojené s vedlejší činností (PF, prodej obrázků) 11 664
Náklady na reprezentaci 478
Ostatní služby (zdravotní prohlídky, vstupné na sportovní a kulturní akce, 
honoráře za vystoupení, předplatné apod.) 187 989
Osobní náklady celkem 3 800 301
Mzdové náklady – pracovní smlouvy 2 613 742
Mzdové náklady – DPP 297 655
Zákonné sociální pojištění 888 904
Ostatní náklady celkem 34 180
Daně a poplatky 9 483
Ostatní pokuty a penále 2 689
Zákonné pojištění Kooperativa 10 492
Poskytnuté členské příspěvky 3 094
Ostatní pojištění (kancelář, auto, pojištění zaměstnanců a dobrovolníků) 8 422
Náklady celkem 5 058 613



VÝNOSY (v Kč)

Tržby celkem 456 497
Fakturace dětským domovům- příspěvek na činnost organizace 114 300
Ostatní faktury v rámci hlavní činnosti 287 653
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF pro externí firmy 54 544
Ostatní výnosy celkem 160
Úroky, kurzové zisky a ostatní výnosy 127
Jiné ostatní výnosy 33
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem 2 060 930
Granty nadací 1 509 996
Finanční dary fyzických a právnických osob 346 139
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary) 44 528 
Veřejná sbírka 160 267
Dotace 2 299 824
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 518 274
Magistrát hlavního města Prahy 347 000
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 110 000
Státní fond kultury 40 000
Úřad práce 284 550
Výnosy celkem 4 817 411

Výnosy celkem 4 817 411
Náklady celkem 5 058 613
Výsledek hospodaření – ztráta -241 202

Vykázaná účetní ztráta roku 2015 bude převedena na účet nerozdělených zisků a ztrát.  
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