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Výroční zpráva je určena těm, kdo se z různých důvodů zajímají o práci Letního domu. 
Najdete v ní všechny potřebné údaje, jež se týkají práce této organizace.  
Jsem rád, že loňský rok, rok pro Letní dům obzvláště významný, 
protože je již dvacátý, mohu hodnotit s ohledem na práci svých kolegyň a kolegů 
velmi pozitivně. Vážím si toho, co dokázali pro klienty Letního domu, 
tedy především pro děti, jejichž život je často poznamenán velkými nejistotami 
a trápením, udělat. Není pochyb o tom, že Letní dům jde správnou cestou péče 
o své klienty. Jde totiž o péči dlouhodobou a pravidelnou. 
Jednoduše řečeno, k zdravému vývoji dětí je třeba podpora jejich sebedůvěry. 
Letní dům tak činí budováním vztahů s lidmi, jimž smějí děti důvěřovat a jejichž 
prostřednictvím jsou schopné vnímat svět jako dobré místo pro svůj šťastný rozvoj.
  
Mé poděkování však patří také spolupracujícím ředitelkám, ředitelům, 
vychovatelkám, vychovatelům dětských domovů, pěstounům i dalším pracovníkům 
v oblasti sociální prevence. Vážím si práce dobrovolníků, stejně jako podpory 
nezištných a v mnoha případech dlouhodobých dárců.   

Slovo 
        úvodem
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posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, 
vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez  
fungujícího rodinného zázemí, prožít šťastné dětství  
a dospět k samostatnému a plnohodnotnému životu. 
Působíme dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjíme osobnost, pomáháme v krizovém 
období a podporujeme vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Cílové skupiny
• Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 26 let, v jejichž osobní historii se objevuje 
 zkušenost s ústavní výchovou a kteří o nabízené služby a aktivity projevují 
 svobodný zájem. Letní dům dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy:
  Krompach (od roku 1999)
  Písek (od roku 2005)
  Praha Klánovice (od roku 2008)
  Korkyně (od roku 2011) 
  Praha 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
• Pěstounské rodiny ve výkonu pěstounské péče (dle zákona 359/1999 Sb.)

Poslání 
       Letního domu
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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 registrovanou 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 odebrání dítěte
• jako držitel pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona  
 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů, 
 uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
• 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 
 (např. pro členy rodin, zaměstnance ústavních zařízení, pracovníky jiných institucí
 a organizací státního i nestátního sektoru, pěstouny, osvojitele či širší veřejnost)
• poskytujeme další vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, 
 směřující k pomoci a podpoře ohrožených dětí

Letní dům je členem asociace Dítě a Rodina, mimořádným členem České rady  
dětí a mládeže, členem České arteterapeutické asociace,  
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, platformy Sociálního bydlení  
a členem Klubu profesionálních fundraiserů.
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Aktivity pro děti a mladé lidi, kteří mají zkušenost s ústavní výchovou

Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů je určena 
dětem a mladým lidem ve věku 7 – 26 let, kteří žijí ve spolupracujících  
dětských domovech, a také mladým dospělým, kteří mají zkušenost s ústavní 
výchovou. Jedná se o sociální službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb., Sociální 
rehabilitace, která je poskytována pobytovou a terénní formou. 
Kapacita služby je 100 klientů (terénní), respektive 60 (pobytová forma).

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

Sociálně-terapeutické pobyty
Vícedenní pobyty se konají během celého kalendářního roku, nejčastěji  
na chalupách v Jizerských horách nebo v Krkonoších, případně v Praze. 
Jsou určeny pro menší skupinu dětí (max. 13 účastníků), které jezdí na pobyty 
opakovaně.  Cílem pobytů je podpořit tvořivost a vnímavost dětí ke světu, 
posilovat jejich sebepřijetí a důvěru v sebe sama, rozvíjet psychosociální 
a komunikační schopnosti i praktické dovednosti.

Součástí pobytů jsou odborné a zážitkové aktivity a programy, zaměřující se na 
nácvik praktických dovedností 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. Děti si na každém pobytu mohou vybrat z nabídky 
aktivit a vytvářejí si tak svůj jedinečný program.  Za rok 2017 můžeme jmenovat 
např. různé druhy a podoby malování a tvůrčí práce, jako jsou výroba snáře 
a snových mandal, program zaměřený na optické iluze, tvorbu videospotu, 
fotogramy v temné komoře, výrobu ptačí budky a lapače snů, hra na hudební 
nástroje, divadelní programy, žonglování, salsa, akrojóga, základy baletu, relaxační 
techniky, pečení bezlepkového chleba, sběr léčivých bylin, výroba zmrzliny, cvičení 
a povídání pro holky, šití a pletení, a mnohé další. 

    Sociální služba 

Kousek 
 domova

Výroky dobrovolníků:

„Moje první doopravdická chýška 
a její klidný, hřejivý a voňavý 

prostor a čas. Domácí atmosféra a 
radost. Skvělý tým. 

Zlatý svit v tibetské misce.“ 
dobrovolnice Hanka, 

dojmy z prvního pobytu
 

„Krásné zážitky s dětmi 
a dospěláky a pocit, že celý svět je 

velmi úzký most a hlavní věc 
je nemít vůbec strach,“ 
dobrovolnice Karolína
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V roce 2017 jsme uskutečnili celkem 13 pobytů (66 dní), do nichž se opakovaně 
zapojilo 50 dětí. V rámci pobytů jsme připravili 343 hodin skupinových 
programů a 235 hodin nácviku praktických dovedností. Dalších 1 290 hodin 
jsme s dětmi strávili individuální prací.

Terénní práce s klienty

Individuální kontakt s dětmi a mladými lidmi během celého roku probíhá formou  
pravidelných setkání jak v dětských domovech, tak mimo tato zařízení. 
Terénní práce doplňuje sociálně-terapeutické pobyty, podporuje pravidelný kontakt 
s klienty. Kontakt probíhá osobně i prostřednictvím facebooku, telefonických  
hovorů či dopisů. Probíhají také pravidelné rozhovory s vychovateli, zaměřené 
na potřeby jednotlivých dětí a jejich osobní rozvoj.

V roce 2017 se uskutečnilo nejméně 480 hodin individuálních schůzek s klienty 
a 140 hodin telefonických či facebookových kontaktů. Sedmi dětem jsme 
rovněž nabídli 97 hodin individuální arteterapeutické péče.

Pobyty v tréninkovém bytě v Praze 
– projekt Spolu o krok dále
Víkendové pobyty se konají během školního roku, nejčastěji v Praze. Jsou určeny 
pro malou skupinu klientů (max. 6 účastníků) od 15 do 18 let, kteří jezdí na 
pobyty opakovaně. Cílem pobytů je umožnit dospívajícím lidem, aby si v bezpečném 
prostředí tréninkového bytu mohli vyzkoušet život dospělého v běžném životě, se 
zaměřením na hospodaření s penězi, zaměstnání, bydlení, životní styl, 
či vztahovou problematiku. Kromě seznámení s danými tématy během prvních pěti 
setkání navazujeme s dětmi hodnotné vztahy, na kterých je v druhém roce setkávání 
možné dobře stavět a lépe tak děti provázet i osobními tématy, více zaměřenými 
na ně samotné (vztahy ve skupině, s rodinou, nástrahy intimního života aj.). 

Zrealizovali jsme celkem 9 pobytů. Programu se zúčastnilo 11 dětí z dětského 
domova v Písku, Klánovicích, Dolních Počernicích a Korkyni. Pro účastníky 
jsme připravili celkem 198 hodin odborného programu.

„Líbí se mi tu, 
jsme jako rodina“ 

Linda 16 let 
v závěrečném dotazníku

„Díky za pomoc…“ 
klient napsal na facebook

„Bez vás by bylo všechno těžší.“ 
Tomáš, 17 let

„To dětství, co jsem měl, jsem jako 
by ztratil, a to doprovázení je pro 

mě jako vztah s rodičem, kterému 
můžu říct cokoliv.“ 

Martin, 18 let

„Chtěl bych jezdit na Letní dům 
každý den.“ 

Libor z DD, 12 let

„ja vas mam rat.“ 
Prokop v DD, 10 let



6

 
Cílem individuálního trávení času s dospívajícími je především přispět k sebereflexi 
a také k vnitřní proměně v klíčových životních oblastech, především 
v hledání vlastní identity, sebepřijetí, ve zdravé tvorbě vztahů, hodnotové orientaci 
a praktických dovednostech.

Individuálně jsme doprovázeli 10 klientů, bylo zrealizováno 92 schůzek 
v celkové délce 188 hodin. 

K sobě blíž 
– volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů
Volnočasové aktivity, např. různé výlety a sportovní aktivity (slaňování, minigolf, 
návštěva bazénu či sauny, jump parku, bruslení apod.), doplňují odborné programy 
v rámci služby Kousek domova. Mají za cíl podpořit děti a mladé lidi ve snaze 
aktivně trávit volný čas, dále zážitkovou a hravou formou rozvíjet komunikační 
schopnosti i praktické kompetence dětí.

V roce 2017 jsme nabídli 66 dětem téměř 100 hodin volnočasových programů. 
Zrealizovali jsme několik provázaných aktivit pro děti v mateřské školce 
při dětském domově v Krompachu, do kterých se opakovaně zapojilo 
8 – 12 dětí. Během 17 návštěv dětských domovů jsme připravili pro děti různé 
tvořivé a volnočasové programy a 4 návštěvy sportovních zařízení pro děti 
z pražských domovů.

Mám na to! 
Výzkumný a vzdělávací projekt, jehož záměrem je ověřit efektivní a funkční způsob 
prevence selhávání mladistvých při vstupu do samostatného života z dětských 
domovů. Letní dům jej realizuje od května 2016 do dubna 2019.

 „Čím jste chtěli být?“ 

„Já chtěla být prodavačkou. 
Babička, která se o mne během 

dne starala, musela vyložit celou 
potravinovou skříň a nakupovat. 

Nakonec když jsem asi ve dvanácti 
letech dostala příležitost prodávat 

zmrzlinu u rodičů v cukrárně, tak 
jsem se styděla a raději utekla mýt 
nádobí. Novým snem pak bylo stát 

se módní návrhářkou.“
Andrea Blahovcová

„Jako malá jsem chtěla být 
archeoložka - chtěla jsme ometat 

štětečkem nálezy, ale to jsem netu-
šila, že bych musela studovat něco 

jako historii…“
Gabriela Studená

 Doprovázení – projekt 

Spolu o krok dále
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V roce 2017 se nám podařilo získat akreditaci MŠMT na dva kurzy zaměřené 
na práci s identitou dítěte a vztahy. Pokračovali jsme v přímé práci s dětmi 
a vytvářeli metodické nástroje pro odbornou práci s dětmi.

Projekt „Mám na to!“ finančně podporuje Nadace Sirius. 

Spolu do zaměstnání
Doprovázení mladých lidí po odchodu z dětského domova je určeno pro klienty od 
17 do 26 let, kteří opustili ústavní výchovu a musí se postavit na vlastní nohy.  
Zaměřuje se na podporu zodpovědnosti, spolehlivosti, zlepšení komunikačních 
a prezentačních dovedností a odstranění bariér tak, aby si účastníci projektu našli 
a udrželi pracovní místo.

Do této aktivity se v roce 2017 zapojilo 11 klientů, „Job“ skupina se v tomto 
období setkala 5x. Uskutečnilo se nejméně 290 facebookových nebo 
telefonických kontaktů a bylo zrealizováno 30 individuálních schůzek.

Spolupráce s neziskovými organizacemi (NNO), 
které pracují s ohroženými dětmi a rodinou

Pravidelně spolupracujeme s dětskými domovy a v rámci interdisciplinární 
spolupráce také s dalšími organizacemi a odborníky. Aktivně jsme se zapojili 
do 11. ročníku pravidelných setkání Otevřené skupiny NNO pracující s ohroženými 
dětmi a mladými lidmi.

Pracovníci:
Andrea Blahovcová 
Soňa Bittnerová od 12/2017 
Klára Grombířová 
Matěj Hájek 
Tomáš Klumpar 
Pavel Marčík 

Markéta Pekárková 
Jana Smolíková 
Gabriela Studená od 02/2017
Anna Víšková 
Josef Vošmik
Daniela Žižková

„Čím jste chtěli být?“ 

„Přírodovědec přes opice 
v Africe, hokejista.“ 

Matěj Hájek

„Veterinářka a malířka.“ 
Markéta Pekárková

 
„Když jsem byla malá, nějaký 

povolání jsem moc neřešila, 
ale věděla jsem, že chci zpívat, 

tancovat a mít děti.“ 
Jana Smolíková 

„Chtěla jsem být herečkou“ 
Anna Víšková

„Chtěl jsem být popelářem, protože 
jezdí na stupínku vzadu na autě, 
a taky jsem chtěl být kosmonau-

tem, protože to chtěli všichni.“ 
Pavel Marčík
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Podpora biologických rodin, které se ocitly v nepříznivé situaci, probíhá v Letním 
domě na adrese: Botičská 41, Praha 2.
 
Cílem podpory rodiny je spokojené dítě, které může vyrůstat v bezpečném prostředí 
své vlastní rodiny. Pokud již došlo k odebrání dítěte z rodiny, je naším cílem, 
aby se dítě v takové situaci mohlo zorientovat, mělo pravidelný kontakt s rodiči 
a aby se, pokud možno, v co nejbližší možné době mohlo vrátit zpět do rodiny.  

Snažíme se vždy pracovat s celou rodinou tak, aby došlo ke zlepšení náročné 
situace. Úzká spolupráce s rodiči je zaměřena především na posilování rodičovských 
kompetencí. Spolupráce zahrnuje jak podporu vztahů a komunikace s dětmi, 
péči o děti, osobní rozvoj rodiče, tak osvojování dovedností vedoucích k zajištění 
stabilního chodu rodiny - hledání zaměstnání, jednání na úřadech, práce s rodinným 
rozpočtem, řešení dluhů apod. 
 
Principem spolupráce s rodičem je práce na změně. Cílem je podpořit jeho vlastní 
aktivitu a posilovat jeho samostatnost. Individuální práce s dětmi je zaměřena 
na posilování sebedůvěry, vyjadřování emocí, přání, názorů, posilování vztahu 
s rodiči a sourozenci, upevňování své role mezi vrstevníky apod.
 
Při práci s rodinami využíváme např. sandplaying, komunikační bednu, artetreapii, 
psychoterapii, nácvik dovedností, videotrénink interakcí apod. Významná je pomoc 
dobrovolníků, a to především při doučování dětí v rodinách.

Doma        v rodině

„Co vám teď běží hlavou?“
 

„Já vám to řeknu tak: 
My to zvládneme. Naše rodina 

vždycky všechno zvládla!“ 
otec samoživitel, který čeká 
na náročnou operaci nádoru

„Už jsem si myslela, že se z toho 
všeho vážně zblázním. A tak jsem 
se naštvala a řekla si, že důležité 
jsou teď pro mne děti. A všechno 

ostatní vyřeším později. A vidíte 
– nezbláznila jsem se. Nebo si to 

aspoň myslím.“ 
matka samoživitelka řeší 

krizovou situaci, 
popisuje sociální pracovnice
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Rodiny, které s námi spolupracují, jsou zvyklé žít mnohdy ve velmi komplikovaných 
podmínkách a mají svou strategii, jak situaci v daných podmínkách zvládat. 
Ti, kterým se podaří situaci změnit k lepšímu, jsou pro nás velkou inspirací a pro 
další rodiny v tíživé situaci dobrým příkladem. 

V roce 2017 jsme byli svědky mnoha úspěchů v rodinách, kterým pomáháme. 
Za všechny uvedeme alespoň pár příkladů: Maminka samoživitelka 
prokázala své odhodlání a podstoupila psychoterapii, kde poprvé v životě měla 
možnost zpracovat svá traumata z dětství. Mladí rodiče, kteří oba vyrůstali 
v dětském domově, se dokázali postarat o své novorozené miminko, najít si 
bydlení a prvně v životě žít jako rodina.
 
V roce 2017 jsme uspořádali pro několik rodin relaxačně-edukační pobyt 
ve Strážovicích. Rodiče měli možnost účastnit se vzdělávacích seminářů 
o závislostech a o významu pocitu bezpečí v životě člověka. Děti společně s rodiči 
zkoumaly historii hradu Zvíkov a legendu o zvíkovském raráškovi. 
Pobyt provázela dobrá týmová spolupráce, pospolitost, sdílení příběhů veselých 
i smutných, chuť něco společně vytvářet a dobrá nálada. Pobytu se účastnily 
jak biologické, tak i pěstounské rodiny. Vnímáme to jako další smysluplné propojení 
aktivit Letního domu.
 
Do služby bylo v roce 2017 zapojeno celkem 28 rodin, což představuje celkem 
24 matek a 10 otců a celkem 38 dětí.

Pracovníci

Jana Hrazdilová
Petra Reiserová

„Čím jste chtěli být?“ 

„Úplně první kariérní sen byl stát se 
prodavačkou v potravinách. 

Cílem bylo být blízko sladkostem 
a brát si je, kdykoliv bych chtěla.“ 

Jana Hrazdilová
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Poradenství a vzdělávání pěstounů, doučování a hlídání dětí, podpora vztahů 
s rodiči. Tyto aktivity probíhají v Letním domě na adrese: Botičská 41, Praha 2.
Zapojené rodiny mají s Letním domem uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče (podle § 47a odst. 2, Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí). Rodiny doprovázejí 3 pracovníci Letního domu.

Cílem naší práce je podpora vztahových vazeb, rozvoj kompetencí pěstounů v péči 
o děti, naplňování jejich vývojových potřeb a podpora rodinných vztahů.

Pěstounské rodiny pravidelně navštěvujeme, pracujeme na rozvoji vztahů v rodině, 
hovoříme s dětmi a o dětech, pomáháme s vyřizováním dokumentů, s hledáním 
bydlení, podporujeme kontakt s rodiči dětí, podáváme zprávy Oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen  OSPOD). Díky provázanosti všech aktivit 
Letního domu můžeme nabízet biologickým rodičům dětí podporu v rámci služby 
Doma v rodině a dětem odcházejícím z pěstounské péče ve službě 
Spolu o krok dále. Klienti Podpory pěstounů jsou především příbuzenští 
pěstouni, což přináší dětem nesporné výhody, současně však vyvstávají složitá 
témata: nečekané náhradní rodičovství, stárnutí pěstounů, střet výchovných stylů, 
emočně vypjaté vztahy s rodiči dětí, kteří selhali aj.

Počet rodin, které měly s Letním domem uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče, se k 31. 12. 2017 rozrostl z 21 na 25.

Kluby pro pěstouny 
Kluby nabízejí bezpečný prostor, ve kterém mohou pěstouni sdílet své radosti 
i starosti. Lektoři se vedle role lektorské stávají partnery a moderátory 
diskuzí. V klubech jsme se věnovali těmto tématům: ztráta a proces truchlení, 
identita, budování sebeúcty, bezpečný internet. 

Během podzimních prázdnin jsme uspořádali společný pobyt pro 4 pěstounské 
rodiny a klienty aktivity Doma v rodině.  Proběhly přednášky na téma: 
Potřeby podle PBSP, závislost, spoluzávislost, prevence, seznámení 
s technikami expresivních terapií. V roce 2017 jsme uspořádali 20 klubů 
a připravili také dva víkendové kurzy zaměřené na citovou vazbu a prožívání 
ztrát. Dohromady šlo o 84 hodin vzdělávání.

Podpora 
           pěstounů

„Přátelé to nechápou, tady můžu 
mluvit o všem, je to jediné místo, 

kde si to můžu dovolit.“ 
Anna 67 let 

(pěstounka/babička)

„Někdy je to hrozně těžký, 
ale člověk ví, že musí vydržet, 

než budou děti dospělé.“ 
Jitka 72 let (pěstounka/babička)

„Děkuji, že jste.“ 
Dita 59 let 

(pěstounka/babička)
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Asistované kontakty
Asistenci při setkávání dětí se svými rodiči (nebo jinými příbuznými) jsme v průběhu 
roku 2017 poskytli třem rodinám.  

Proběhlo 43 hodin asistovaných kontaktů.

Pracovníci

Lucie Krísová 
Jana Horáková 
Lucie Kokrdová 
Markéta Švejdová Jandová 
Petar Erak 
Jana Hrazdilová 
Alena Halamová

 „Čím jste chtěli být?“ 

„Pamatuji si, že jako hodně malá 
jsem chtěla být krasobruslařka, 

přišlo mi to krásný a jednoduchý… 
až do chvíle, než mi rodiče nasadili 

brusle...“ Lucie Krísová 

„Já chtěla být nejprve chovatelkou 
koní, pak letuškou, pak učitelkou 

zeměpisu, pak architektkou, 
pak diplomatkou, ale pak jsem 
poznala, že top povolání je být 

sociální pracovnicí!“ 
Jana Horáková 

„Chtěla jsem provázet na zámku 
a bavilo by mě to ještě i dnes.“ 

Lucie Kokrdová
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Lidé ve vedení a administrativě Letního domu
Jan Bárta 
Petra Ponrtová do 05/2017
Jana Hromadová od 05/2017
Martina Veselá
Marie Kronesová 
Jana Doležalová do 07/2017
Gabriela Studená od 09/2017

Správní rada Letního domu
Mireia Ryšková - předsedkyně správní rady
Jiří Kokrda
Petr Vacek
Lenka Piškulová
Marek Dohnal

revizorka
Renata Špatzová

Dobrovolnictví v Letním domě
V roce 2017 nám dobrovolníci darovali 2 647 hodin svého času.
Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a podporu, čas a energii, 
kterou nám dlouhodobě poskytují.
Bez jejich pomoci by to nešlo. Děkujeme!

Lidé   v Letním domě

„Čím jste chtěli být?“ 

„Chtěl jsem být jako tatínek. 
Když mu sebrali státní souhlas 

k duchovenské činnosti, natíral lodě 
na Vranovské přehradě. 

Uchvacovala mne voda a vůně 
syntetických barev.“ Jan Bárta

„Já chtěla být učitelkou, stejně jako 
taťka, jeho taťka a jako moje teta... 
Jenže s výškou 158 cm byste mě 

mezi žáky ani nenašli...“  
Martina Veselá

„Chtěla jsem být vědkyně, 
prodavačka a ošetřovatelka v ZOO.“ 

Marie Kronesová 
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„Udělalo by mi radost, kdyby mí blízcí místo nákupu dárků poslali ušetřené peníze 
někomu, kdo je opravdu potřebuje. Navrhuji třeba Letní dům, který pomáhá dětem 
z dětských domovů zapojit se do normálního života: www.letnidum.cz.“ 

Zdena Skokanová Němcová, 
food bloggerka, Žena a život, 29. 11. 2017

„Přejeme Letnímu domu krásné kulatiny a jen to nejlepší do dalších (nejen) dvaceti 
let. Díky za vše, co děláte!“

Časopis Zámeček roč. XX, č. 128

„(…) Děti víc než další plyšáky potřebují člověka, který je doprovází, který jim 
pomůže se vyrovnat s jejich traumaty a smutky. (…) Když dítě z rodiny odejmete, 
je poznamenané na celý život. Pokud je to jen trochu možné, rodina to dítě chce 
a není ohrožené na životě, má v ní zůstat.“ 

Jan Bárta pro MF Dnes 15. 12. 2017

„(…) Když jste člověk z dětského domova, co nemá zkušenost se světem, 
a dostanete se do průserů, tak pokud máte rozvinuté kreativní myšlení, 
situaci vyřešíte tvůrčím způsobem. (…) Nikdo nezachrání celý svět, 
ale každé jednotlivé dítě, které svoji situaci zvládne, za námahu stojí.“ 

Petr Vacek, Instinkt 3. 8. 2017

    Mediální         
ohlasy
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Komunitní slavnosti
Nabízejí dětem i široké veřejnosti pestré kulturní a tvořivé programy – výtvarné dílny, 
divadla, koncerty a také slavnostní hostiny, které pro děti opakovaně připravuje  
firma Sodexo, s.r.o. Slavnosti jsou pořádány společně s dětskými domovy v Písku  
a Krompachu.

16. září 2017 Skály u Písku: 10. ročník Draci ve Skalách 
8. – 10. prosince 2017 Krompach: 18. ročník Andělská slavnost 

Dobročinný bazar
V roce 2017 jsme během 10. ročníku bazaru utržili rekordní výtěžek 159 034 Kč. 
Prostředky jsme využili na financování programů pro děti bez stabilního 
rodinného zázemí. Děkujeme zaměstnancům spolupracujících firem za jejich sbírky 
a dobrovolnickou pomoc a všem ostatním jednotlivcům, kteří se zapojili.

Řeka přání
4. ročník benefice rozsvícených vodních lampionů přání na Vltavě na podporu rodin 
v krizi. Výtěžek v roce 2017 činil 53 672 Kč. V každém lampionu se ukrývá přání 
dítěte z rodiny ohrožené sociálním vyloučením, například: 

„Přál bych si, aby byl táta s námi,“ 
Vašek (5 let) 

„Chci se zbavit všech dluhů a udělat za minulostí tlustou čáru,“ 
Jana (matka pěti dětí)

„Vězení byla životní zkušenost a už ji nechci nikdy opakovat. 
Chtěla bych se zase moci starat o Aničku a vynahradit jí ten čas, kdy jsme nebyly spolu,“ 
Radana (máma) 

Akce    pro veřejnost
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Leden
Sociálně-terapeutický pobyt v Praze (2x)
Bruslení pro děti z pražských dětských domovů
Návštěva dětského domova v Krompachu
Pobyt v tréninkovém bytě – téma bydlení
Job skupina 
Klub pěstounů (2x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek, 
pracujících s dětmi a mládeží

Únor
Sociálně-terapeutický pobyt Makom
Sociálně-terapeutický pobyt Létající cirkus
Návštěva dětského domova v Písku a v Korkyni
Pobyt v tréninkovém bytě – téma finance
Job skupina 
Klub pěstounů (2x)

Březen
Návštěva dětského domova v Korkyni
Sociálně-terapeutický pobyt Praha
Pobyt v tréninkovém bytě (2x) - závěrečné pobyty
Job skupina
Klub pěstounů (3x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek 
pracujících s dětmi a mládeží

Duben
Sociálně-terapeutický pobyt Velikonoce
Sociálně-terapeutický pobyt Mužinec
Návštěva dětského domova v Krompachu a Písku 
Job skupina 
Klub pěstounů (2x)
Víkendové vzdělávání pro pěstouny
Jarní setkání pro pěstounské rodiny
NGO Market - festival neziskových organizací

Květen
Návštěva dětského domova v Písku a Krompachu
Výlet lodí pro děti z pražských dětských domovů
Dvoudenní cyklovýlet pro děti z dětského domova 
v Korkyni
Sociálně-terapeutický pobyt Sedmikrásky
Dobročinný bazar Letního domu
Job skupina 
Klub pěstounů (3x)
Out of home
Účast na Otevřené skupině neziskovek pracujících 
s dětmi a mládeží
Rodičovský klub vaření
Františkovy lásky - prezentace a bazarový prodej 
Letního domu

Červen
Návštěva dětského domova v Písku a Krompachu
Zahradní slavnost pro stávající a bývalé klienty
Týmový výjezd
Job skupina (vč. Letního setkání na zahradě)
Klub pěstounů (3x)

Kalendář akcí
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Červenec
Vzdělávání vychovatelů v dětském domově Korkyně
Sociálně-terapeutický pobyt Planetárium
Sociálně-terapeutický pobyt Kirikou

Srpen
Sociálně-terapeutický pobyt Vesmír

Září
Návštěva dětského domova v Krompachu a Písku
Komunitní akce Draci ve Skalách
Pobyt v tréninkovém bytě - úvodní pobyt
Job skupina 
Klub pěstounů (2x)
Seminář pro rodiče (2x)

Říjen
Pobyt v tréninkovém bytě (2x) – orientace ve městě
Návštěva dětského domova v Písku, v Krompach 
a Korkyni
Bowling pro děti z pražských dětských domovů
Sociálně-terapeutický pobyt Stínadla
Klub pěstounů (3x)
Pobyt pro pěstouny a rodiny v tíživé situaci 
ve Strážovicích
Zahájení vzdělávání dobrovolníků
Účast na Podpůrné skupině koordinátorů dobrovolníků 
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům 
spřátelených organizací (3x)

Listopad

Návštěva dětského domova v Korkyni a Krompachu
Minigolf pro děti z pražských dětských domovů
Pobyt v tréninkovém bytě - téma bydlení
Sociálně-terapeutický pobyt Snový svět
Řeka přání – benefiční akce pro veřejnost
Pobyt v tréninkovém bytě – téma práce
Návštěva dětského domova v Písku
Job skupina 
Klub pěstounů (3x)
Víkendové vzdělávání pro pěstouny
Konference „Na hraně“
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům 
spřátelených organizací (2x)
Otevřená skupina – Sociální bydlení
Seminář pro rodiče (2x)

Prosinec
Pobyt v tréninkovém bytě (2x) – téma práce
Komunitní akce Andělská slavnost
Návštěva dětského domova Klánovice, Písek 
a Dolní Počernice
Job skupina (Vánoční setkání)
Vánoční rodičovský klub vaření (2x)
Prezentace a nabídka služby SDZ klientům 
spřátelených organizací (2x)
Vánoční stánek před Letním domem
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Účetní závěrka byla sestavena v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní 
závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a vedou účetnictví. 

ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2017 (v tisících Kč)

AKTIVA - stav k poslednímu dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 0 
Krátkodobý majetek celkem 2 515
Pohledávky celkem 1 399
Odběratelé 115
Poskytnuté provozní zálohy 39
Jiné pohledávky  1 245
Krátkodobý finanční majetek celkem 1 116 
Peněžní prostředky v pokladně 6
Ceniny 3
Peněžní prostředky na účtech 1 107
AKTIVA CELKEM  2 515 
Vlastní zdroje celkem 300 
Jmění celkem 217
Vlastní jmění 1
Fondy 216
Výsledek hospodaření 88 
Výsledek hospodaření minulých let -5
Cizí zdroje celkem 2 215
Krátkodobé závazky celkem 603
Dodavatelé 37
Ostatní závazky 4
Zaměstnanci 314
Závazky institucím sociálního a zdravotního pojištění 152
Ostatní přímé daně 44
Dohadné účty pasivní 52
Jiná pasiva celkem 1 612
Výnosy příštích období 1 612
PASIVA CELKEM   2 515 

přehled hospodaření v Letním domě za rok 2017 – finanční zpráva 

Finanční část
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Odběratelé – neuhrazené vystavené faktury od odběratelů služeb
Poskytnuté provozní zálohy – nevyúčtované zálohy uhrazené dodavatelům 
(energie a kauce na nájemné)
Jiné pohledávky – pohledávky za nadačními fondy z uzavřených grantových smluv, splatné 
v následujících letech
Vlastní jmění – vklad zakladatele ústavu
Fondy – fond veřejné sbírky, vyhlášené v roce 2015 na dobu neurčitou, 
schválené Magistrátem hl. m. Prahy
Dodavatelé – závazky k dodavatelům z přijatých faktur, splatné a uhrazené v roce 2018
Ostatní závazky – závazky k pěstounům, splatné a uhrazené v roce 2018
Zaměstnanci – závazky z titulu zúčtovaných mezd, splatných a uhrazené v následujícím roce
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění – odvody SSZ a zdravotním 
pojišťovnám, splatné a uhrazené v roce 2018
Ostatní přímé daně – závazek k FÚ z titulu daně ze závislé činnosti a srážkové daně, 
splatné a uhrazené v roce 2018
Dohadné účty pasivní – dohadné položky na náklady za nevyúčtované / nevyfakturované 
energie, spotřebované v roce 2017
Výnosy příštích období – časové rozlišení grantů, určených dle jednotlivých smluv k čerpání 
v příštích letech

„Každé dítě má právo na krásné dětství. Já měla to štěstí,  
že jsem ho měla. A proto plně podporuji Letní dům  

v jeho aktivitách.“ 
herečka Denisa Pfauserová
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. 12. 2017 
(v tisících Kč)

Spotřebované nákupy 1 605 
Spotřeba materiálu 410
Opravy a udržování 17
Náklady na cestovné 51
Náklady na reprezentaci 9
Ostatní služby 1 118
Osobní náklady  5 197 
Mzdové náklady 3 980
Zákonné sociální pojištění 1 217
Daně a poplatky 8
Ostatní náklady 32
Členské příspěvky 4
NÁKLADY CELKEM 6 846 
Provozní dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor sociálních služeb,  
sociální práce a sociálního bydlení 1 542
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor rodinné politiky 650
Magistrát hlavního města Prahy 908
Úřad práce 1 172
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 152
Ministerstvo vnitra 48
Státní fond kultury ČR 35
Přijaté příspěvky    2 025
Tržby za vlastní výkony a zboží 274
Ostatní výnosy 128
Zúčtování fondů 127 
Jiné ostatní výnosy 1
VÝNOSY CELKEM  6 934 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM  88
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Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, odborná literatura, materiál pro terapeutické 
a volnočasové aktivity dětí a rodin, výtvarný a hudební materiál, potraviny na pobyty 
s dětmi a rodinami
Opravy a udržování - servis vozidla, využívaného k cestám do dětských domovů, dopravě 
na sociálně-terapeutické pobyty a k práci s rodinami
Náklady na cestovné – cestovné zaměstnanců na pobyty a do dětských domovů, cestovné 
uživatelů služeb
Ostatní služby – nájemné kanceláří a schůzkových místností, telekomunikační poplatky, 
vzdělávání zaměstnanců a uživatelů, odborné supervize, hlídání dětí, náklady na pořádání akcí, 
odborné terapie a podobné služby, ostatní služby
Ostatní náklady – zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti,  
pojištění dobrovolníků
Provozní dotace – vyúčtovatelné dotace na činnost ústavu
Přijaté příspěvky – granty soukromých nadací, dary právnických a fyzických osob
Tržby za vlastní výkony a zboží – tržby za vzdělávání, sociálně-terapeutické pobyty, 
asistované kontakty, terapeutické služby a podobné služby 
Zúčtování fondů – zúčtování fondů veřejné sbírky, tj. náklady hrazené z veřejné sbírky, 
vyúčtované v souladu s právními předpisy Magistrátu hl. m. Prahy

„Proč jsem dal pár korun na Letní dům? 
Pomáhá klukům a holkám z dětských domovů, velká, cenná práce. 
Já vyrostl v rodině, měl jsem štěstí, které jsem si nijak nezasloužil. 

Děti z „děcáků“ mají smůlu, kterou si taky nijak nezasloužily. 
Malilinko podpořit ty, kteří je podporují opravdu, aspoň to...“

Martin Fendrych
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Spolupracující organizace
Anima - terapie, z.ú.
Café Kolíbka
Dětský domov Dolní Počernice
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Diakonie ČCE
Kejklíř Vojta Vrtek
Kytlický chrámový sbor
Divadlo Toy Machine
Divadlo Ty-Já-Tr
Drop in
Ekumenická rada církví v ČR – penzion 
Betel
Evropské centrum stomatologie
Frances Sander a Dimitri Berzona show
HAMM Jazz
Kavárna a mléčný bar Kumbál
Kolpingův dům
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú
Magdaléna o.p.s.
Mamacoffee s.r.o.
Městská část Praha 2
Občanská poradna Prahy 2 
Švagr
Obec Krompach
Obec Skály
OSPOD Praha 2
OSPOD Praha 3
OSPOD Praha 4
OSPOD Praha 5
OSPOD Praha 6
OSPOD Praha 9
OSPOD Praha 10
OSPOD Praha 11

R-mosty
Rozum a cit
Rubikon
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvě-
tější Trojice v Podskalí
Sodexo, s. r. o.
Soukromý dětský domov Korkyně
Úřad práce
Zajíček na koni

Dobrovolníci
Zaměstnanci firmy AV Media 
Lenka Beranová
Jan Cepník
Tereza Čápová 
Nikola Dalíková
Pavla Dorotíková
Kristýna Douchová
Nikola Garaiová 
Eva Hrubá
Zdena Huttlová
Dana Jealouse 
David Kleňha
Hana Krusberská
Karel Malimánek
Martin Marek
Kateřina Ondrová
Dagmar Palmer 
Petra Pellarová
Lenka Piškulová
Jana Přibylová
Jiří Richter
Michaela Rzepecká
Hana Stejskalová
Gabriela Studená do 2/2017
Zuzana Švihelová 

Poděkování 
     Letního domu
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Anna Vernerová
Aleš Vokáč
Markéta Zbranková
Vítek Zelený
Zaměstnanci firmy CHEP
Zaměstnanci firmy Sodexo 

Dárci financí
ARVAL CZ, s. r. o.
Caffeine, s. r. o.
Cultural Care Kids First Foundation
Magistrát hlavního města Prahy
Maranatha z. s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Nadace Agrofert
Nadace Divoké husy
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota
Nadace Sírius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Albert
PASSERINVEST GROUP
Rašelina – kulturní spolek
Státní fond kultury ČR

Služby v Letním domě vykonávají kvalifikovaní sociální pracovníci a další odborníci.

oceníme, když se na financování naší práce budete podílet i Vy. rádi Vám k tomu poskytneme 
další informace.

Letní dům využívá dary v souladu s posláním a účelem veřejné sbírky. Letní dům dodržuje 
Etický kodex fundraisingu.



24

Individuální dárci
Bárta Jan
Bazala Jaroslav
Beranová Lenka
Blažek Petr
Cvejn Samuel
Digoň Ondřej
Dočekalová Jana
Dohnal Marek
Dzik Vladimír
Dziková Vladimíra
Eckhardt Adam
Gorný Daniel
Gurenchuk Alena
Hampacher Roman
Havrdová Eva
Hesounová Veronika
Hojný Miroslav
Hooper Radka
Horáková Jana
Hrbek Petr
Hrdinka Čestmír
Hromadová Jana
Chlumská Jiřina
Illnerová Eva
Jakubec Filip
Jensen Brit
Kozák Josef
Kyslíková Kateřina
Kubica Joanna
Lokšíková Marcela
Malát Jan
Marek Petr
Mareš Pavel
Měsková Anna
Miklánková Víťa
Návrat Jan
Nováková Ludmila
Pařil Vilém

Pekárková Markéta
Petrikova Judita
Piškulová Lenka
Ponrt Jiří
Popel Adam
Pospíšil Patrik
Raszka Radim
Ransdorf Václav
Skuhrová Petra
Skutilová Alena
Snášelová Štorková Marie
Srb Martin
Šimek Ondřej
Šolta Jiří
Šormová Vlasta
Šulcová Markéta
Švec Tomáš
Teřlová Zuzana
Vacek Petr
Veverková Tereza
Víšková Vlasta
Vlach Tomáš
Vlk Vladislav
Vokatá Lenka
Vovsová Rut
Vrzáčková Marie
Vrzáňovi Andrea a Karel
Žůrková Eva

Dárci zboží a služeb
A-Company Czech s.r.o.
ADRA, o.p.s.
Antee, s. r. o.
Arval CZ, s. r. o.
AV MEDIA, a. s.
Bungee.cz
Divadlo Na Jezerce
Dufek Pavel – dufdesign
Chata Piktych
Chata v Zákoutí
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Levnelampiony.eu
Mateřská škola Kroupova, Praha 5
Muzeum kostek Lemi 
Národní divadlo Praha
Perfetti Van Melle Czech 
Republic, s.r.o.
Restaurace Kravín
Restaurace U Bulínů
Římskokatolická farnost u kostela 
Nejsvětější Trojice v Podskalí
Sodexo, s.r.o. a jejich zaměstnanci
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO
Suninvent
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Zaměstnanci Accenture
Zaměstnanci Merck, s.r.o.
Zaměstnanci MČ Praha 2
Zaměstnanci MVČR – Zařízení 
Zaměstnanci Nadace Albert
Zaměstnanci Nadace Kooperativa
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