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Je důležité někam patřit, být si jistý svým místem ve světě. Nabývání takové jistoty se děje zpra-
vidla už hned v prvních dnech života, v maminčině náručí. Žel, ne všichni mají to štěstí nabývat 
jistoty o svém místě ve světě cestou nejpřirozenější. Počáteční absence laskavého přijetí nejbližších 
vyvolává u dětí velmi brzy pocit nenaplněné touhy někam a někomu patřit, spolu s pochybnostmi 
o sobě samých často až do dospělosti.

Navzdory zmiňované skutečnosti se Letní dům snaží u takto znevýhodněných dětí podílet na jejich 
rozvoji a dodat jim odvahu k důvěře ve vlastní síly. Jednoduše řečeno, Letní dům dělá všechno 
pro to, aby se děti i bez počáteční zkušenosti bezpodmínečného přijetí postavily do života s chutí 
a plnou odpovědností. Že jde o dlouhodobý proces a že je v něm Letní dům limitován řadou 
omezení, je pochopitelné. Přesto Letní dům poskytuje dlouhodobou, pravidelnou a individuální 
péči přibližně sto padesáti dětem v dětských domovech, v rodinách a v pěstounské péči. Pra-
covníci Letního domu kladou důraz na vytváření vztahových vazeb. Jde o práci dlouhodobou se 
zaměřením na jednotlivé děti. Jde o péči individuální.

Práce pracovníků Letního domu se neobejde bez podpory státních institucí, nadací i individuál-
ních dárců. Letní dům si takové podpory váží a vnímá ji i jako pozitivní výpověď o odpovědném 
přístupu společnosti k životu. Výroční zprávou pak poskytuje zpětnou vazbu. Je výpovědí o tom, 
že ani práce Letního domu, ani její podpora není zbytečná. 
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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 samostatné-
mu 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) ohrožené sociálním vyloučením

Pěstounské rodiny ve výkonu pěstounské péče (dle zákona 359/1999 Sb.)

Cesty k uskutečňování poslání Letního domu
působíme na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinné-
ho zázemí tak, abychom posílili jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvlá-
dání 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

Poslání Letního domu podporujeme a rozvíjíme fungování ohrožených rodin tak, aby nedošlok odebrání dítěte

jako držitel pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů, uzavíráme dohody o výkonu pěstoun-
ské péče

poskytujeme výchovnou a poradenskou péči pěstounům při výkonu pěstounské péče a sledu-
jeme výkon pěstounské péče

realizujeme kulturní a vzdělávací aktivity pro ohrožené děti i lidi v jejich okolí (např. pro členy 
rodin a pěstouny, pro zaměstnance ústavních a jiných zařízení a pro pracovníky organizací 
státního i nestátního sektoru i širší veřejnost)

Letní dům je členem Asociace Dítě a Rodina, mimořádným členem České rady dětí a mláde-
že, členem České arteterapeutické asociace, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR  
a členem Klubu profesionálních fundraiserů.
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Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi a mladými 
lidmi ve věku 7 – 26 let, kteří žijí ve výše uvedených pěti dětských 
domovech, s nimiž Letní dům spolupracuje, případně s mladými 
dospělými, kteří mají zkušenost s ústavní výchovou. 

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. 

Jedná se o sociální službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb., Sociální rehabilitace, která je poskyto-
vána pobytovou a terénní formou.  
Kapacita služby je 100 klientů (terénní), resp. 60 (pobytová forma).

Sociálně-terapeutické pobyty
Vícedenní pobyty během celého roku mimo prostředí dětských domovů, nejčastěji na chalu-
pách v Jizerských horách nebo v Krkonoších, případně v praze. 

od školního roku 2018/19 pracujeme s dětmi ve dvou skupinách – jedna skupina spolupracuje  
s domovy v písku a Korkyni a druhá s domovy v Krompachu, Klánovicích a Dolních počernicích. 
Každou skupinu tvoří dvanáct dětí, které se účastní pěti pobytů za rok.   

Cílem pobytů je podpořit tvořivost a vnímavost dětí ke světu, posilovat jejich sebepřijetí a důvě-
ru v sebe sama, rozvíjet psychosociální a komunikační schopnosti i praktické dovednosti.

program pobytů reaguje na individuální potřeby dětí. Tvoří ho skupinové aktivity
 i individuální sociálně-terapeutické programy. často využíváme techniky expresivních terapií, 
které tvořivě rozvíjejí osobnost dětí. Děti si na každém pobytu mohou vybrat z nabídky aktivit  
a vytvářejí si tak svůj jedinečný program. 
V roce 2018 jsme uskutečnili např. hudební programy – hra na klávesy, kytaru, bubny nebo 
tibetské mísy; tvoření – malování, sochání, zážitkové focení; programy zaměřené na pohyb  
a práci s tělem – tanec, jóga, relaxace; nácvik praktických dovedností – šití na stroji, kutilství  
a velmi oblíbené vaření a pečení. 

    Sociální služba 

Kousek domova V roce 2018 jsme uskutečnili 12 pobytů (66 dní), do nichž se opakovaně zapojilo 47 dětí. 
Na pobytech jsme připravili 360 hodin skupinových programů a 235 hodin nácviku praktic-
kých dovedností. Dále jsme s dětmi strávili 1 200 hodin v rámci individuální práce.

Pobyty v tréninkovém bytě 
Víkendové pobyty se konají během školního roku, nejčastěji v praze. Jsou určeny pro malou 
skupinu klientů od 15 do 19 let, kteří jezdí na pobyty opakovaně (cyklus 5 navazujících pobytů). 

Cílem je umožnit dospívajícím lidem, aby si v bezpečném prostředí tréninkového bytu mohli vy-
zkoušet život dospělého v běžném životě, se zaměřením na hospodaření s penězi, zaměstnání, 
bydlení, životní styl či vztahovou problematiku. 
Děkujeme hostům z oblasti finančního poradenství, personalistiky aj. za jejich zapojení. 

V roce 2018 se uskutečnilo 10 víkendových pobytů. Tréninkového programu se zúčastnilo 
18 dětí ze 4 dětských domovů (v Dolních Počernicích, Klánovicích, Písku a Korkyni). 
Pro účastníky jsme připravili 173 hodin odborného a praktického programu.

Terénní práce s klienty - doprovázení

Terénní práce probíhá v průběhu celého roku formou individuálních setkání s dětmi a mladými 
lidmi (individuální doprovázení) jak v prostředí dětského domova, tak i mimo tato zařízení. Kon-
takt je realizován osobně, písemnou formou (facebook, dopisy, e-mail) nebo telefonicky. 
V roce 2018 proběhla také 4 skupinová setkání.

Cílem individuálního doprovázení dospívajících je přispět k sebereflexi a také
k vnitřní proměně v klíčových životních oblastech, především v hledání vlastní identity, sebe-
přijetí, ve zdravé tvorbě vztahů, hodnotové orientaci a praktických dovednostech. U mladých 
lidí, kteří odešli z dětského domova, se pak v rámci doprovázení zaměřujeme na řešení aktuální 
situace podle potřeby mladého dospělého (práce, bydlení, volný čas, komunikace, vztahy 
apod.).

V roce 2018 se uskutečnilo 863 individuálních setkání s dětmi a zejména s dospívajícími 
(93% času) a dále 454 kontaktů skrze facebook, telefon a dopis.

Je mi hrozně fajn když si s váma povídam, vyrábím atd.. Chtěla bych vám hrozně moc poděkovat..... 
Za všechno co pro nás dělate..... Mám vás moc ráda všechny ... (Lucka z DD, 14 let)
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K sobě blíž – volnočasové aktivity 
Volnočasové aktivity doplňují odborné programy v rámci služby Kousek domova. 
Mají za cíl podpořit děti a mladé lidi ve snaze aktivně trávit volný čas a zážitkovou a hravou 
formou rozvíjet jejich komunikační schopnosti i praktické dovednosti. 

V roce 2018 se jednalo o různé výlety, sportovní aktivity (fotbal, ragby, slackline, Jump park aj.) 
a kulturní akce (komunitní slavnosti, návštěva divadla a galerie).

Nabídli jsme 62 dětem více jak 120 hodin volnočasových programů na sociálně-terapeutic-
kých pobytech a během 22 návštěv dětských domovů. 

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

V roce 2018 jsme zrealizovali vzdělávání pro vychovatele v dětském domově v Písku a díky 
projektu nastartovali vnitřní změny v poskytování služby.

Pracovníci:

Blahovcová andrea – vedoucí služby
Bittnerová Soňa do 06/2018, Dpp
Bor Vojtěch 09 - 12/2018
Grombířová Klára, Dpp
Hájek Matěj 
pavla Chlumská do 04/2018
Klumpar Tomáš, Dpp
Krusberská Hana od 09/2018

Marčík pavel do 08/2018
pekárková Markéta 
Smolíková Jana
Sojka Michal od 05/2018
Studená Gabriela
Víšková anna 
Vošmik Josef, Dpp

 „Milý Letní dome, moc jsem se na Vás těšila. Moc mi na vás záleží. Děkuji co pro nás děláte. 
Moc mi to pomáhá.“ (Alenka z DD, 11 let)
Ahoj Letní dome ... Chci vám napsat že jsem moc ráda že s váma jezdím na pobyty je to tu s váma super  
(Lucka z DD, 14 let)
Akce Letního domu jsou vždycky super a rád na ně vzpomínám. (Richard, 16 let)
Zkušenosti z bytu určitě využiju, ale hlavně se tu sešla skvělá parta lidí. (Míla, 16 let)



8 9

Příklady úspěchů za rok 2018:

Mladým rodičům, kteří byli sami vychovávání v ústavní péči, se podařilo navázat vztah se svým 
novorozeným synem a naučit se porozumět jeho potřebám. Intenzivně jsme zde pracovali  
s metodou „video-trénink interakcí“. 

Mladé mamince se podařilo s pomocí naší služby vyřídit si potřebné dávky, na které měla nárok 
a zajistit tak materiální podmínky pro své dítě. Sama se o to již také snažila, ale nebyla úspěšná, 
protože nevěděla, jak má postupovat. pomohli jsme mamince připravit se na rozhovor na úřa-
du a následně ji tam doprovodili. 

čtyřleté holčičce jsme poskytli terapii metodou sand-play a její mamince jsme poskytli pora-
denské konzultace zaměřené na komunikaci rodiče s dítětem a posilování pocitu bezpečí 
dítěte. Díky této podpoře se zlepšil psychický i zdravotní stav holčičky a maminka nabyla větší 
jistotu v komunikaci s dcerkou. 

Mamince, která pečuje o dvě děti ve školním věku, jsme poskytli individuální a skupinovou psy-
choterapii, videotrénink interakcí a poradenské konzultace. Díky této kombinované podpoře 
a především díky své obrovské odvaze po více jak dvaceti letech opustila zaměstnání, udělala 
si rekvalifikaci a našla si novou práci, která ji naplňuje. Společně s dětmi i s maminkou jsme se 
zaměřili na práci s emocemi. Mamince nadále poskytujeme poradenství zaměřené na komuni-
kaci s dětmi a podporu jejich rozvoje. 

Do služby bylo v roce 2018 zapojeno celkem 28 rodin, což představuje celkem 24 matek a 10 
otců a celkem 38 dětí. 
Děkujeme za pomoc dobrovolníkům, zejména za doučování dětí v rodinách.

Pracovníci

Hrazdilová Jana – vedoucí služby
reiserová petra 
Tůmová Lucie od 12/2018

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 mož-
né 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. 

Cílem individuální práce s dětmi je posilovat sebedůvěru, vyjadřovat emoce, přání, názory, 
posilovat vztah s rodiči, sourozenci a vrstevníky.

při práci s rodinami využíváme různé metody práce, např. sand-playing, komunikační bednu, 
arteterapii, psychoterapii, nácvik dovedností, video-trénink interakcí apod. 

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 změ-
nit k lepšímu, jsou pro nás velkou inspirací a pro další rodiny v tíživé situaci dobrým příkladem. 
Všem, kdo se snaží udělat krok ke změně ve svém životě, držíme palce!

Každý máme své představy o tom, co je nejlepší. Já bych prostě jen chtěl dát synovi to nejlepší, co můžu. (otec 
9letého syna, o kterého pečuje ve střídavé péči) 
Mami, nekřič zase. (8letá dcera při psaní úkolů) 

Doma v rodině

Já to beru tak, že jako otec chci ze všeho nejdřív pomoci mojí dceři, ať se děje co se děje. (starší otec již dospělé 
dcery, která se sama stará o děti a která trpí úzkostmi) 
Tátu zahrabeme do písku, protože zase nepřijel. (4letá holčička při terapii s využitím písku) 
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Doprovázení, 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). 
K 31. 12. 2018 bylo těchto rodin 30.

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

Doprovázení pěstounů
pěstounské rodiny pravidelně navštěvujeme, pracujeme na rozvoji vztahů v rodině, hovoříme  
s dětmi a o dětech, pomáháme s vyřizováním dokumentů, podporujeme kontakt s biologický-
mi rodiči dětí, pokud je to v jejich zájmu, podáváme zprávy oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (dále jen oSpoD). 
Díky provázanosti všech aktivit Letního domu můžeme nabízet biologickým rodičům dětí pod-
poru 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.

Vzdělávání - Kluby pro pěstouny
Kluby nabízejí bezpečný prostor, ve kterém mohou pěstouni sdílet své radosti i starosti. Lektoři se 
stávají také partnery a moderátory diskuzí. V klubech jsme se věnovali těmto tématům: ztráta  
a proces truchlení, identita, budování sebeúcty, rizika kontaktu dětí s biologickými rodiči aj.
 
V roce 2018 jsme uspořádali 20 klubů.  Připravili jsme také 2 víkendové kurzy - první byl zamě-
řen na komunikaci o těžkých věcech a druhý na psychosomatiku. Celkem proběhlo 84 hodin 
vzdělávání.

Podpora pěstounů
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Asistované kontakty 
nabízíme je při setkávání dětí se svými rodiči (nebo jinými příbuznými).
V roce 2018 jsme je poskytli 2 rodinám v rozsahu 43 hodin.

Doučování 
V některých rodinách potřebují děti intenzivnější podporu při školní přípravě. 
Díky dobrovolníkům Letního domu jsme mohli zajistit 51 doučovacích hodin. 

Za zapojení v činnosti děkujeme externím pracovníkům: 
Markétě Švejdové, petaru Erakovi a Janě Hrazdilové.
 
Doprovázející pracovnice:
Krísová Lucie – vedoucí služby
Horáková Jana 
Kokrdová Lucie 

Jsem tady. Nevzdávám to. (matka s dítětem v pěstounské péči po psychickém kolapsu)
Co tě nezabije, to tě posílí. (matka s dítětem v pěstounské péči) 

Lidé ve vedení a administrativě Letního domu
Bárta Jan / ředitel
Hromadová Jana / finanční manažerka
Kronesová Marie / účetní a koordinátorka Mám na to!
Studená Gabriela / koordinátorka dobrovolníků
Veselá Martina / pr a organizace akcí pro veřejnost

Správní rada Letního domu
Ryšková Mireia / předsedkyně správní rady
Dohnal Marek 
Kokrda Jiří 
Piškulová Lenka
Vacek Petr / patron Letního domu
Špatzová Renata / revizorka

Dobrovolnictví v Letním domě
V roce 2018 nám dobrovolníci darovali 2 729 hodin svého času. 
Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a podporu, čas a energii, kterou 
nám dlouhodobě poskytují. Jejich jmenný seznam uvádíme na konci 
výroční zprávy.

Děkujeme za čas věnovaný Letnímu domu!

Lidé   v Letním domě
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Mediální   ohlasy
Naše Praha / 17.5.2018 / Petr Vacek:

„Mísa dobré polévky na stole a rodina kolem, to je skoro symbol. Děti v dětských domovech 
sice mají polévku, ale nemají tu rodinu kolem stolu. a my se svou polévkou snažíme pomoct 
tomu, aby jednou byly schopné mít svou rodinu.“ 

Pestrý svět / 23.5.2018 / herečka Šárka Vaculíková: 

„nezisková organizace Letní dům se pokouší zkvalitnit život dětem v dětských domovech nebo 
rodinám, které na tom nejsou dobře. a já jsem ráda, když můžu někomu pomoci. Co může být 
lepšího, než dělat dětem hezčí dětství!“

Písecký deník / 11.9.2018 / Jan Bárta:
„Draci se slétnou ve Skalách už po jedenácté: Tato komunitní akce je mimo jiné oslavou vzá-
jemného dobrého soužití místních občanů a dětí vyrůstajících v dětském domově...“ 

Instinkt / 21.9.2018 / Denisa Pfauserová: 

„na světě je spousta dětí, které tu nechtějí být, protože nemají hezké dětství, jak by mohly mít. 
Mně rodiče zařídili nádherné dětství. proto mi rve srdce, když vidím, že děti
v dětských domovech tohle nemají.“

Blesk / 26.11.2018 / Lucie Krísová: 

„Je důležité lidi podporovat, když mají motivaci, aby je systém úplně nevyřadil, když jednou 
zklamali a udělali chybu.“

Český rozhlas Plus / 2.12.2018 / Jan Bárta: 

„To nejdůležitější pro to dítě je právě budování pevných vztahů, protože v nich budujete důvě-
ru v sebe sama a o to nám jde.“ 
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Akce    pro veřejnost

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 pořádáme společně s dětskými domovy v písku a Krompachu.

Draci ve Skalách 15.  9. 2018 Skály u písku, 11. ročník 
andělská slavnost 7. – 9. 12. 2018 Krompach, 19. ročník

Dobročinný bazar
V roce 2018 jsme během 11. ročníku bazaru utržili rekordní výtěžek 185 277 Kč.
prostředky jsme využili na financování programů pro děti bez stabilního rodinného zázemí. 
Děkujeme jednotlivcům a zaměstnancům spolupracujících firem za darované sbírky věcí  
a dobrovolnickou pomoc.

Řeka přání
5. ročník benefice přinesl 35 057 Kč. rozsvícené vodní lampiony přání na Vltavě ukrývaly přání 
dětí, např. „Chtěla bych zažít aspoň jeden den, kdy budem všichni jako rodina spolu.“ petra  
z DD (14 let) 

„Děkuji za krásný den s vami,“ bývalá klientka Jana po akci Draci ve Skalách (23 let)

„Ahoj draky bili super sem rada ze sem te videla.“ Lenka (18 let)

„19. Andělská slavnost přinesla milá setkání a pohádkovou atmosféru.“ Adam.cz, 28.12.2018 
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Červenec

Sociálně-terapeutický pobyt „plavba s pipi“ 
Sociálně-terapeutický pobyt „Hobit“
 
Srpen

Sociálně-terapeutický pobyt „otevřený ate-
liér“ 

Září

Komunitní akce Draci ve Skalách  
Skupinové  setkání   
Kluby pěstounů 2x
Seminář pro rodiče 2x

Říjen

návštěva dětského domova Dobříš 
návštěva dětského domova Krompach 
pobyt v tréninkovém bytě (2x) – orientace ve 
městě 
Víkendové vzdělávání pěstounů
Sociálně-terapeutický pobyt „Všemi smysly“ 
Sociálně-terapeutický pobyt „V barvách 
podzimu“
Kluby pěstounů 2x 
Skupinové setkání  

Listopad

Řeka přání 
návštěva dětského domova písek 
návštěva dětského domova v Krompach 
návštěva dětského domova Dobříš 2x
pobyt v tréninkovém bytě 2x - téma bydlení 
Skupinové setkání 
návštěva dětského domova v písku 
Vzdělávání zaměstnanců /
téma attachmentu 
Klub pěstounů  

Prosinec

Komunitní akce andělská slavnost
návštěva dětského domova Dobříš 
návštěva dětského domova Klánovice
Vánoční stánek před Letním domem 
návštěva dětského domova Dolní počernice
pobyt v tréninkovém bytě 2x – téma finance 
Skupinové setkání 
Klub pěstounů  

Leden

pobyt v tréninkovém bytě – téma práce 
pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt
Sociálně-terapeutický pobyt praha 
návštěva dětského domova Dobříš 
návštěva dětského domova písek 
návštěva dětského domova Krompach 
Kluby pěstounů 2x 

Únor

Sociálně-terapeutický pobyt praha 
Sociálně-terapeutický pobyt „praha magic-
ká“ 
Bruslení s dětmi ze dvou dětských domovů
Vzdělávání dobrovolníků 
Kluby pěstounů 2x 
 
Březen

pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt
Sociálně-terapeutický pobyt „ronja a Birk“ 
Sociálně-terapeutický pobyt Velikonoce 
návštěva dětského domova Dobříš 
návštěva dětského domova Krompach 
Kluby pěstounů 2x 

Duben

Sociálně-terapeutický pobyt „Mužinec“
Jarní slavnost 
nGo Market - festival neziskových organizací 
návštěva dětského domova písek 
Víkendové vzdělávání pěstounů 
návštěva dětského domova Dobříš 
Vzdělávání vychovatelů dětského domova v 
písku (2* 8 hodin)
piknik s dětmi z dětského domova 
Vzdělávání dobrovolníků 
Kluby pěstounů 2x 

Květen

Dobročinný bazar Letního domu 
Sociálně-terapeutický pobyt „Sedmikrásky“ 
návštěva dětského domova Krompach 
Celodenní výlet s dětmi z dětského domova  
Výlet po Vltavě s dětmi z dětského domova 
Vzdělávání dobrovolníků 
Kluby pěstounů 2x 

Červen

návštěva dětského domova písek
Lanové centrum s dětmi z dětského domova 
návštěva dětského domova Dobříš 
návštěva dětského domova Krompach 
zaměstnanecký výlet 
návštěva dětského domova písek 
Kluby pěstounů 2x 

Kalendář akcí
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Dlouhodobý majetek celkem 0
Krátkodobý majetek celkem 2 211
pohledávky celkem 487
odběratelé 25
poskytnuté provozní zálohy 30
Jiné pohledávky 432
Krátkodobý finanční majetek celkem 1 724 
peněžní prostředky v pokladně 142
Ceniny 4
peněžní prostředky na účtech 1 578
AKTIVA CELKEM  2 211  
Vlastní zdroje celkem 677 
Jmění celkem 263
Vlastní jmění 1
Fondy 262
Výsledek hospodaření 331 
Výsledek hospodaření minulých let 83
Cizí zdroje celkem 1 534
Krátkodobé závazky celkem 663 
Dodavatelé 94 
ostatní závazky 41 
zaměstnanci 284
závazky institucím sociálního a zdravotního pojištění 169
ostatní přímé daně 46 
Dohadné účty pasivní 29 
Jiná pasiva celkem 871
Výnosy příštích období 871 
PASIVA CELKEM  2 211 

Přehled hospodaření v Letním domě za rok 2018 – finanční zpráva 
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. 2018 (uvedeno v tisících)
AKTIVA / stav k poslednímu dni účetního období

Finanční část Odběratelé / neuhrazené vystavené faktury od odběratelů služeb 
Poskytnuté provozní zálohy / nevyúčtované zálohy uhrazené dodavatelům (energie)
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 2019
Ostatní závazky / závazky, splatné a uhrazené v roce 2019
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 2019
Dohadné účty pasivní / dohadné položky na náklady za nevyúčtované / nevyfakturované 
energie, spotřebované v roce 2018
Výnosy příštích období / časové rozlišení grantů, určených dle jednotlivých smluv k čerpání
v příštích letech

„Císařovy šaty sluší všem.“ Vzkaz pravidelné dárkyně paní Evy Illnerové k dárcovské kampani

Letní dům využívá dary v souladu s posláním a účelem veřejné sbírky. 
Letní dům dodržuje Etický kodex fundraisingu
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. 12. 2018 
(v tisících Kč)

Spotřebované nákupy 1 671 
Spotřeba materiálu 458
opravy a udržování 37
náklady na cestovné 32
náklady na reprezentaci 0
ostatní služby 1 144 
osobní náklady 5 518
Mzdové náklady 4 180
zákonné sociální pojištění 1 338
Daně a poplatky 6 
ostatní náklady 33
členské příspěvky 5 
NÁKLADY CELKEM 7 233
provozní dotace:  4 876 
přijaté příspěvky 2 316
Tržby za vlastní výkony a zboží 225
ostatní výnosy 147
zúčtování fondů 147
Jiné ostatní výnosy 0
VÝNOSY CELKEM 7 564
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 331

Spotřeba materiálu / kancelářské potřeby, odborná literatura, materiál pro terapeutické
a volnočasové aktivity dětí a rodin, výtvarný a hudební materiál, potraviny 
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 na pobyty, doprovázení, vzdělávací a doprovodné aktivity
Ostatní služby / nájemné kanceláří a schůzkových místností, telekomunikační poplatky, vzdělá-
vání zaměstnanců a uživatelů, odborné supervize, odborná péče o děti, odborné terapie
a podobné služby, ostatní služby 
Ostatní náklady / zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, pojištění dobrovolní-
ků
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, vyúčto-
vané v souladu s právními předpisy Magistrátu hl. m. prahy

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.
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Spolupracující 
organizace
arval Cz, s.r.o.; Café Kolíbka; Dětský domov Dolní počernice; Dětský domov Klánovice; Dětský 
domov Krompach; Dětský domov písek; Divadlo Ty-Já-Tr; Ekumenická rada církví v čr – penzion 
Betel; Evropské centrum stomatologie; Kavárna a mléčný bar Kumbál; Městská část praha 2; 
občanská poradna prahy 2; 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; Římskokatolická farnost u kostela nejsvětější Trojice v podskalí; Sodexo, s. r. o.; Soukromý 
dětský domov Korkyně; Švagr; Úřad práce čr; zajíček na koni, o.p.s.

Dobrovolníci
Cepník Honza, čápová Tereza, Dorotíková pavla, Garcíová norma, Hájková alena, Holejšovský 
Jan, Hrubá Eva, Chábová rivka, Jealouse Dana, Jukl David, Kala Vítek, Kaucká Tereza, Koktová 
Martina, Krusberská Hana, Malimánek Karel, Maturová Kristýna, Milsimerová petra, 
Moravcová Hana, ondrová Kateřina, pellarová petra, piškula Jiří, piškulová Lenka, richter Jiří, rovná 
Jana, rzepecká Michaela, Sadecká Lucie, Steinbachová Marcela, Stejskalová Hana, Sussová Karo-
lína, Švihelová zuzana, Vernerová anna, Vokáč aleš, Waldová Julie, zbranková Markéta

Dárci zboží a služeb
aDra, o.p.s.; antee, s.r.o.; arval Cz, s.r.o.; aV MEDIa, a.s. a její zaměstnanci; Beranová Lenka; čipera 
Erik; Divadlo na Jezerce; Divadlo Toy Machine; Dufek pavel – dufdesign; Hájek Studio; Hamm Jazz; 
Chata piktych; Chata v zákoutí; Jatka 78; Levnelampiony.eu; MŠ Elijáš; národní divadlo praha; nevi-
ditelná výstava; perfetti van Melle Czech republic, s.r.o. a její zaměstnanci; prague Golf Games; re-
staurace U Bulínů; Sander Frances a Berzon Dimitri; Správa budov JLL; Suninvent; Technické muzeum; 
Tiskárna první dobrá, s.r.o.; Tower park; Vybíhalová Michaela; zaměstnanci accenture, s.r.o.; zaměst-
nanci CHEp Cz, s.r.o.; zaměstnanci Mč praha 2; zaměstnanci Merck, s.r.o.; zaměstnanci nadace Ko-
operativa; zaměstnanci nadačního fondu albert; zaměstnanci Sodexo, s.r.o., zaměstnanci zařízení 
služeb pro MVčr; paSSErInVEST GroUp, a.s., rašelina – kulturní spolek Státní fond kultury čr

Poděkování 
     Letního domu

Individuální dárci
Balcarová Jana, Bárta Jan, Bárta Vít, Bartošová Markéta, Bazala Jaroslav, Bechyňová Jana, Beranová 
Lenka, Blažek petr, Bureš Michal, Cechl pavel, čihák Jakub, Dohnal Marek, Eckhardt adam, Fendrych 
Martin, Gajdošíková Věra, Golštajn petr, Górný Daniel, Grombířová Klára, Hájek Matěj, Hamplová Klára, 
Hanrathová Šárka, Havrdová Eva, Hesounová Veronika, Hladíkovi, Hrdinka čestmír, Hyvnarová Bronisla-
va, Chaloupková radka, Chlumská Jiřina, Illnerová Eva, Jakubec Filip, Kaiserová Jana, Kasíková zora, 
Kašpar Imramovská Vendula, Klečková alžběta, Kubicová Šárka, Kuchtová Eliška, Kyslíková Kateřina, 
Lindtnerová Hana, Lokšíková Marcela, Lukeš Michal, Malát Jan, Markovi, Martásek pavel, Martásek petr, 
Miklánkovi, Mokrá Dana, náměstková Jaroslava, návrat Jan, pekárková Markéta, piškula Jiří, piškulová 
Lenka, plessingerová alena, ponrt Jiří, popel adam, pospíšil patrik, ransdorf Václav, raus Daniel, ryško-
vá Mireia, Říhová olga, Skřivánková Gabriela, Skuhrová petra, Skutilová alena, Smolík petr, Soukup ro-
man, Studený Jakub, Šimek ondřej, Šolta Jiří, Šormová Vlasta, Špinar Daniel, Šulcová Markéta, Švejdová 
Markéta, Švihelová zuzana Eva, Tomková Hana, Tornikidis zuzana, Tošner Jiří, Trčková Jirmanová Jana, 
Vacek petr, Veselá Martina, Vitouchová Kateřina, Vlach Tomáš, Vokatá Lenka, Vovsová rut, Wetter 
zdeněk, zuckerstein Evan, Žižková Jiřina

Dárci financí
Diplomatic Spouses association; Magistrát hlavního města prahy; Mamacoffee s.r.o.; Merck, s.r.o.; Minis-
terstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo vnitra čr; Mla-
dí ochránci přírody – oddíl poutníci; nadace agrofert; nadace Divoké husy; nadace Komerční banky, 
a. s. – Jistota; nadace Sírius; nadace Terezy Maxové dětem; nadační fond albert; nroS – pomozte 
dětem; passerinvest Group, a.s.; Státní fond kultury čr
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Letní dům, z.ú.
Vyšehradská 41/430
128 00 praha 2

Doma v rodině 
a podpora pěstounů 
Botičská 4
128 00 praha 2

(+420) 222 940 616
letnidum@letnidum.cz
www.letnidum.cz
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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.


