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Označení Letní dům, zvýrazněné logem domečku a slunce, vyvolává představu pohodového času 
prázdnin se všemi jeho krásami. „Doba příjemné bezstarostnosti!“ – hodnotíte pravděpodobně 
ten čas.

Čas pohody, čas prázdnin do lidského života patří. Tedy určitě do toho života dětského. Pozitivní 
představa o čase prázdnin je spojena převážně se zážitky velmi osobními. Poklidně plynoucí dny na 
chalupě u lesa. Dovádění u vody s kamarády. Zpívání s kytarou u táboráku a dobrodružné výpravy. 
Túry po horách s mámou a tátou pěkně dohromady. Noc ve spacáku pod oblohou posetou tisíci 
hvězdami s někým, který v nás nečekaně probudil pocity doposud nepoznané.

Všechny takové zážitky obohacují a zkrášlují naše vzpomínky. Ale nejen to. Je až s podivem, kolik 
síly nám tyhle prázdninové zážitky dokážou dodat v čase, který bezstarostností sotva oplývá, natož 
nějakou pohodou či veselostí. Tenkrát, totiž v tom pohodovém prázdninovém čase, se v nás roz-
víjela a tvořila nezbytná jistota o nás samých i o našem místě ve světě a pomohla nám časy méně 
příjemnými projít bez větších šrámů. Pozitivní zážitky prázdninového času stavěly základ našemu 
zdravému osobnostnímu rozvoji.

Lidé v Letním domě z této skutečnosti vycházejí při práci s těmi, kteří na pohodový čas prázdnin 
mohou sotva vzpomínat s radostí, pokud vůbec na něj vzpomínat chtějí. Čas, v němž vstoupili 
jejich klienti do života, nebyl pohodovým ani náhodou. Častokrát se stali svědky lidského selhání, 
 bolestivého nepřijetí a krutosti.

Pravda, pracovníci Letního domu domov takovým dětem nahradit nedokážou. Proto si také do 
svého názvu zvolili termín o něco zdrženlivější. Dům navíc nazývají „letním“, čímž odkazují na své 
přesvědčení o nezbytnosti budování ztracené důvěry v sebe sama i pozitivního přijetí vlastního 
místa ve světě u svých klientů společnými pozitivními zážitky. Je dobře, že zásluhou institucí, dárců, 
podporovatelů a dobrovolných spolupracovníků mohou tuto činnost založenou na dlouhodobé 
individuální podpoře uskutečňovat nejen o prázdninách.

Díky své dvaadvacetileté zkušenosti Letní dům zahrnuje do své podpory a péče i rodiny v tíživé situ-
aci spolu s pěstounskými rodinami, protože ví, jak moc rozvoji a růstu dětí prospívá vzpomínání na 
prázdninový čas prožitý s těmi, s kterými je poutají vztahy nejpevnější.

Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji Vám za ochotu rehabilitovat pošramocené vnímání času 
pohody, času prázdnin v očích dětí a mladých lidí, s nimiž dlouhodobě pracujete. Věřím, že se Vám 
při potřebné míře profesionální zdatnosti, zapálení pro věc a pevné vůli v nich podaří rozvinout 
důvěru v sebe sama a chuť postavit se na vlastní nohy ve světě, jenž jim pomáháte pozitivně vnímat.



proč jsme tady? 
poslání letního domu

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem 
 vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího 
rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli 
k  samostatnému a plnohodnotnému životu.

Působíme dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjíme osobnost, pomáháme v krizovém období 
a podporujeme vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

s kým pracujeme?
S dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 26 let, které mají osobní zkušenost s ústavní výchovou 
a které o nabízené služby a aktivity projevují svobodný zájem.

Letní dům dlouhodobě spolupracuje:

* s dětskými domovy v Krompachu (od roku 1999), v Písku (od 
roku 2005), Praze Klánovicích (od roku 2008), Korkyni (od roku 
2011), Praze Dolních Počernicích (od roku 2012)

* s rodinami (zejména na území hl. m. Prahy) ohrožené sociálním 
vyloučením.

* s pěstounskými rodinami ve výkonu pěstounské péče (dle 
zákona 359/1999 Sb.)

2



jak pracujeme?
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, psycho
terapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační 
a informační činnosti.

* Poskytujeme registrovanou sociální službu sociální rehabi-
litace 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.

* Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, protože 
jsme držiteli pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí 
dle zákona 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dítěte, 
ve znění pozdějších předpisů.

* Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči pěstounům při 
výkonu pěstounské péče a sledujeme 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).

* Vyvíjíme vzdělávací činnost na podporu pracovníků 
 poskytujících pedagogickou a psychologickou pomoc dětem 
(seminář k sadě karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii 
a poradenství).

Letní dům je členem asociace Dítě a Rodina, mimořádným členem České rady dětí 
a mládeže, členem České arteterapeutické asociace, Asociace veřejně prospěš-
ných organizací ČR, členem Klubu profesionálních fundraiserů a spolupracuje 
s otevřenou skupinou nevládních organizací pracujících s ohroženými dětmi, mla-
dými lidmi a rodinami
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kousek domova
Dlouhodobá sociálněterapeutická práce je určena dětem 
a mladým lidem ve věku 7–26 let, kteří žijí ve výše uvedených 
dětských domovech, s nimiž Letní dům spolupracuje.  
Je určena případně také mladým dospělým, kteří mají 
zkušenost s ústavní výchovou.

Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psychosociál-
ních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem 
po ukončení ústavní výchovy umožní adaptovaný a plynulý pře-
chod do samostatného života.

Jedná se o sociální službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb., Soci-
ální rehabilitace, která je poskytována pobytovou a terénní 
formou. Kapacita služby je 100 klientů (terénní), resp. 60 (poby-
tová forma).

sociálně-terapeutické pobyty
Vícedenní pobyty se konají během celého kalendářního roku 
mimo prostředí dětských domovů, a to na chalupách v Jizerských 
horách, Krkonoších, nedaleko Berouna a také v Praze. V každém 
školním roce se uskuteční cyklus pěti pobytů pro děti z dětského 
domova v Korkyni a Písku (tým Jih) a druhý cyklus pro děti z dět-
ského domova v Klánovicích, Dolních Počernicích a Krompachu 
(tým Sever). Každou skupinu tvoří 12–13 dětí, které se účastní 
všech pěti pobytů.
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Cílem pobytů je podpořit tvořivost a vníma-
vost dětí ke světu, posilovat jejich sebepřijetí 
a důvěru v sebe sama, rozvíjet psychosoci-
ální a komunikační schopnosti i praktické 
dovednosti.

Program pobytů reaguje na individuální 
potřeby dětí. Tvoří jej skupinové aktivity i indi-
viduální 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 
2019 jsme uskutečnili např. hudební pro-
gramy – hra na klávesy, kytaru, bubny; tvoření – 
malování, sochání, práce s hlínou; programy 
zaměřené na pohyb a práci s tělem – tanec, 
jóga, relaxace, sebeobrana. Zaměřili jsme se 
rovněž na nácvik praktických dovedností – 
pletení a šití, kutilství, velmi oblíbená je vždy 
pomoc v kuchyni při vaření či pečení.

Na Letní dům jsem jezdil moc rád. 
Byli tam fajn lidi. Když jsem měl 
nějaký problém, mohl jsem se 
na někoho obrátit, spolu jsme to 
vyřešili a bylo mi hned líp. Patrik

V roce 2019 jsme uskutečnili celkem 11 pobytů (54 dní), do nichž se opakovaně zapojilo 35 dětí. 
V rámci pobytů jsme připravili 397 hodin skupinových programů a 185 hodin nácviku praktic-
kých dovedností. Dále jsme s dětmi strávili 1 462 hodin v rámci individuální práce.
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pobyty v tréninkovém bytě
Víkendové pobyty v tréninkovém bytě v Praze 
probíhají během celého školního roku. Každé 
setkání je zaměřeno na jedno důležité téma 
z běžného života. Postupně tak děti prošly 
témata, jako jsou finanční gramotnost, ori-
entace v bankovnictví, hledání práce, hledání 
bydlení a smysluplné trávení volného času. 
Připravený program vždy zahrnuje jak teore-
tickou informativní část, tak i praktický nácvik. 
Cílem je umožnit dospívajícím lidem, aby si 
v bezpečném prostředí tréninkového bytu 
s podporou pracovníků mohli vyzkoušet život 
dospělého člověka.

 
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 7 víkendových setkání v tréninkovém bytě v Praze. Celkově 
se víkendových pobytů v tréninkových bytech zúčastnilo 18 dětí (ve věku 15–18 let) z dětských 
domovů v Dolních Počernicích, Klánovicích, Písku a Korkyni. Pro účastníky jsme připravili 
celkem 211 hodin odborného a praktického programu.

Díky Letnímu domu jsem měla možnost dostat se do kolektivu bezva lidí. 
Na žádném pobytu nechyběla dobrá nálada, a i když ne všechny chvíle byly 
růžové, spolu jsme to všichni zvládli. Díky Letnímu domu jsem znova začala 
důvěřovat lidem. Na pobytech pro mladší děti jsem pochopila, jak málo 
stačí ke štěstí. Někdy stačí si jen povídat při chystání snídaně či procházce, 
vykouzlit někomu úsměv na rtech, pomoci nebo jen spolu v tichosti sedět. 
Letní dům mi dal i jiný pohled na svět, když jsem měla možnost účastnit se 
pobytů v tréninkovém bytě. Naučila jsem se mnoho a za to jim budu navždy 
vděčná. Všichni pracovníci v Letním domě nás provázejí na naší cestě živo-
tem a kdykoliv se na ně můžeme obrátit s prosbou o pomoc, svěřit jim naše 
obavy či si jen popovídat. Myslím si, že tato práce má rozhodně smysl. A za to 
všem patří obrovské DÍKY! Veronika
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terénní práce s klienty – individuální 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. Kontakt 
je realizován osobně i písemnou formou (Facebook, dopisy, email) či telefonicky.

Cílem individuálního doprovázení dospívajících je 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. U mladých lidí, kteří odešli z dětského 
domova, se pak v rámci doprovázení zaměřujeme na řešení aktuální situace dle potřeby mladého 
dospělého (práce, bydlení, volný čas, komunikace, vztahy).

 
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 929 individuálních setkání s dětmi a dospívajícími (728 hodin) 
a dále 368 kontaktů skrze Facebook, telefon či dopis.

lidé ve službě  
kousek domova
Andrea Blahovcová (vedoucí služby)
Gabriela Studená
Františka Hejduková
Lucie Vovsová (od 7/2019)
Daniel Dvořák (od 06/2019)
Michal Sojka
Anna Víšková (DPP)
Matěj Hájek (DPP)
Markéta Pekárková (do 08/2019)
Hana Krusberská (do 08/2019)
Lenka Kosa (od 09/2019)
Tomáš Klumpar (do 06/2019 DPP)
Klára Grombířová (do 06/2019 DPP)
Lukáš Šulc (od 10/2019, DPP)
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S Martinem spolupracujeme intenzivně již více jak 4 roky. Do dětského domova 
se dostal v první třídě ve velmi zanedbaném stavu, kdy velký díl zodpovědnosti 
nesly předchozí instituce, ve kterých vyrůstal. Téměř nemluvil, neznal slova a jejich 
význam. Sociální kontakt s ostatními dětmi byl pro něj velmi těžký. Především díky 
obrovské péči vychovatelů se podařilo udělat významný pokrok a zapojit Martina 
do běžného vzdělávacího systému. Pracovníci Letního domu s vychovateli úzce 
spolupracují a nabízejí Martinovi pravidelnou podporu a kontakt na sociálnětera-
peutických pobytech a v rámci doprovázení. V mnoha oblastech života pomáháme 
Martinovi nastavovat jasné hranice a pomáháme mu vytvářet srozumitelné a bez-
pečné prostředí, ve kterém se může dál rozvíjet a učit se např. navazovat a udržo-
vat vztah se svými vrstevníky.

Tomáše známe několik let. Jsme s ním intenzivně v kontaktu a snažíme se ve 
spolupráci s vychovateli nasytit jeho velkou potřebu po přijetí, a hlavně mu pomá-
háme vytvořit bezpečný vztah s rodiči nebo jinými blízkými osobami. Doufáme, že 
se nám tak společně podaří dovést Tomáše k přijetí sebe sama a k důvěře v okolní 
svět, jež mu umožní růst a žít co nejkvalitněji.

Filipův život je s Letním domem spjat už více 
než 19 let. Za ta léta se účastnil sociálnětera
peu tic kých pobytů pro děti, tréninkových bytů 
pro dospívající, a využíval i možnosti indivi-
duálního doprovázení. Právě díky kontinuitě 
a dlouhodobé spolupráci si Filip vybudoval 
k Letnímu domu silný a pozitivní vztah. Dnes je 
Filip dospělý a potýká se s nástrahami života – 
práce, finance, bydlení. Když se ocitne v tíživé 
situaci, s důvěrou se obrátí právě na Letní dům 
pro pomoc. Jsme pro Filipa opora a stabilní bod, 
pomáháme mu v nabytí samostatnosti a sobě-
stačnosti. Spolupracujeme s navazujícími organi-
zacemi, které se zabývají přechodným bydlením 
po odchodu z DD či asistovaným zaměstnává-
ním a které Filip využíval stále využívá. Tento 
rok jsme se Filipovi rozhodli nabídnout i mož-
nost terapeutické pomoci. Filip velmi rád přijal 
a dochází na pravidelná setkání s terapeutkou, 
která mu pomáhají udržet si životní rovnováhu.

Na Letním domě jsem toho spoustu 
zažil a poznal hodně kamarádů.  
Vždy jsem si pobyt moc užil. Honza
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projekt „mám na to!“
Výzkumný a vzdělávací projekt, jehož záměrem bylo ověřit efektivní 
a funkční způsob prevence selhávání mladistvých při vstupu do samo-
statného života z dětských domovů. Letní dům jej realizoval od května 
2016 do dubna 2019.

V rámci projektu byla vytvořena sada karet určených pro tvořivou práci 
s dětmi v terapii i poradenství. Uskutečnili jsme také několik seminářů 
pro odbornou veřejnost. Projekt finančně podpořila Nadace Sirius.

Mám ráda Letní dům, protože je tam vždy zábava. 
Mám tam kamarády. Z pobytů mám krásné zážitky. 
Děkuju vám, že váš volný čas trávíte na pobytech 
s námi a vždy nám pomůžete. Julie
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doma v rodině
Podpora biologických rodin, které se ocitly v nepříznivé situaci.

Cílem podpory rodiny je spokojené dítě, které může vyrůs-
tat 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.

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

Při práci s rodinami využíváme různé metody práce, jako jsou 
např. sandplaying, komunikační bedna, arteterapie, psychote-
rapie, nácvik dovedností, videotrénink interakcí apod. Nově se 
snažíme hledat a testovat mapovací nástroje pro hodnocení situ-
ace rodiny, individuální plánování a hodnocení, zda a jak ovlivnila 
naše práce fungování rodiny.

10



Rodiny, které s námi spolupracují, jsou zvyklé 
žít mnohdy ve velmi komplikovaných podmín-
kách a mají svou strategii, jak situaci v daných 
podmínkách zvládat. Ti, kterým se podaří situ-
aci změnit k lepšímu, jsou pro nás velkou inspi-
rací a pro další rodiny v tíživé situaci dobrým 
příkladem.

V roce 2019 jsme byli svědky mnoha malých, 
ale významných úspěchů v rodinách, kterým 
pomáháme. Za všechny uvedeme alespoň 
pár příkladů: 

* Mamince se dvěma dětmi se povedlo uvědo-
mit si, že každé z jejich dětí má jiné potřeby 
a potřebují je naplňovat. Díky psychosociální 
podpoře a terapii zaměřené na vzájemné 
fungování a komunikaci mezi matkou 
a dětmi se podařilo zapojit všechny členy 
rodiny a došlo k posunu rodiny ke změně 
a celkovému zlepšení rodinné situace.

* U další rodiny se v rámci terapií a individu-
ální práce s matkou podařilo díky nácviku 
prolomit úzkostné stavy dcerky a její strach 
z cestování prostředky hromadné dopravy. 
Tak se podařilo otevřít téma strachu ze smrti 
a maminka se naučila na toto téma s dcerkou 
komunikovat, což u holčičky vedlo k zmen-
šení úzkostí.

* V rodině, kde starší sourozenec měl tendenci 
řešit vše silou a někdy se projevoval pro 
ostatní členy rodiny náročně zvladatelným 
způsobem, se povedlo chlapce naučit reflek-
tovat, co se v něm děje. Chlapec začal vyja-
dřovat emoce novými užitečnými způsoby. 
Podobně i rodina začala pracovat na tom, 
aby byl přijímán ostatními členy rodiny.
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* U jedné z rodin došlo v rámci využití nového metodického 
nástroje „Hodnocení rizikových a protektivních faktorů“ 
k pojmenování rizika v rodině. Matka říká: „Jako riziko vidím, 
že jsem se synem nikdy nemluvila o tom, co se mu stalo 
v dětství – syn je obětí domácího zneužívání. Nevím, jak na to, 
a sama o tom také s nikým nikdy nemluvím. Myslím, že můj 
vztah se synem je tím poznamenán, neumím ho podpořit.“ 
Na základě tohoto hodnocení byl sestaven individuální plán 
s konkrétními kroky, šitý na míru matce a dítěti, kdy se matka 
učila hovořit se synem o těchto těžkých věcech a snažila se 
mu s tím pomoci. Pro rodinu bylo také motivující a zcela nové 
zamýšlet se nad posilujícími a již dobře fungujícími prvky 
v rodině.

Do služby bylo v roce 2019 zapojeno celkem 23 rodin, což představuje celkem 
21 matek a 8 otců a celkem 25 dětí. Děkujeme za pomoc dobrovolníkům, 
zejména za doučování dětí v rodinách.
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Paní Alena je cizinka. Přesto většinu svého života prožila v České republice a narodily se jí zde 
i dvě děti. Díky mnoha problémům, často administrativního charakteru, které se jí nakupily, bylo 
pro ni obtížné zajistit základní podmínky pro péči o děti – tedy místo, kde by mohla s dětmi trvale 
bydlet, stále se nestěhovat a zajistit stálý finanční příjem. To jí působilo každodenní starosti. Paní 
Alena však nerozuměla tomu, co vše je potřeba vyřídit, v jakém sledu a ani jakým způsobem. To 
jsme jí mohli nabídnout. Paní Alena byla při spolupráci s naší službou velmi aktivní, a tak se jí s naší 
podporou podařilo vyřídit vše potřebné – zařídit zdravotní pojištění, přihlásit se k trvalému bydlišti 
v ČR, zažádat o byt a finanční pomoc k jeho získání a také se připravit na výběrové řízení, týkající se 
zaměstnání, o které velmi stála. Výběrové řízení vyhrála, nyní už půl roku pracuje na stálém místě, 
a má tedy stálý zdroj příjmů. I nové bydlení se začíná pomalu rýsovat. S paní Alenou se tak nyní 
můžeme společně konečně více věnovat dětem.

Kryštůfkovi budou brzy tři roky. Ještě nedávno toho moc nenamluvil, i když se svou maminkou 
Janou moc rád trávil čas. Dokázal ji za ruku přitáhnout na místo, kde jí chtěl ručkou a slovy „eeh, 
eeh“ něco ukázat, dokonce jí otáčel hlavu směrem, kam potřeboval. Když se mu máma nevěnovala, 
začal se vztekat. Protože se to dělo mnohokrát za den, mámu Janu to docela vyčerpávalo, cítila, 
že už je docela rozzlobená a těšila se na chvíli, kdy už Kryštůfek začne aspoň trochu povídat. Když 
o tom říkala pracovnici naší služby, myslela si, že si na tu chvíli prostě musí počkat. Pracovnice jí ale 
nabídla možnost podívat se, jestli náhodou neexistují chvíle, kdy se jí podaří se s Kryštůfkem doro-
zumět a dokonce si toho užít už i teď. Začaly spolu přemýšlet o možnosti využití videotréninku. Jana 
s využitím téhle interaktivní metody souhlasila. Ke svému překvapení mohla na videu, kde byla ona 
sama s Kryštůfkem při hře a později i při jiných činnostech, vidět, že existují i chvíle, kdy je Kryštůfek 
v klidu, ona mu rozumí, rozvíjí to, co Kryštůfek do komunikace přináší, dále pak se pokouší zkoušet 
si své první slabiky a později i slůvka. Jana sama poznávala, čím vlastně Kryštůfka ve hře a v rozvoji 
řeči podporuje a důsledně to pak praktikovala v jiných situacích. S pracovnicí pak na dalších videích 
sledovala své pokroky. Za tři měsíce už se s obrovským údivem radovala nejen z první Kryštůfkovy 
věty, ale i z toho, jak si vzájemného kontaktu užívají.

pracovníci
Jana Hrazdilová (vedoucí služby do 11/2019)
Anna Blažková (vedoucí služby od 12/2019)
Petra Reiserová
Lucie Tůmová
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podpora pěstounů
Doprovázení, poradenství a vzdělávání pěstounů, doučování 
a hlídání dětí, podpora vztahů s rodiči.

Zapojené rodiny mají s Letním domem uzavře-
nou dohodu o výkonu pěstounské péče (podle 
§ 47a odst. 2, Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí). K 31. 12. 2019 bylo těchto 
rodin 32.

Cílem naší práce je rozvoj bezpečných vzta-
hových vazeb dětí, zvyšování kompetencí 
pěstounů v péči o děti, naplňování jejich vývojo-
vých potřeb a podpora blízkých vztahů.

doprovázení pěstounů
Pěstounské rodiny pravidelně navštěvujeme, 
pracujeme na rozvoji vztahů v rodině, hovoříme 
s dětmi, pomáháme s vyřizováním dokumentů, 
podporujeme kontakt s biologickými rodiči dětí, 
pokud je to v jejich zájmu, podáváme zprávy 
Oddělení sociálněprávní 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.
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Klienti Podpory pěstounů jsou především pří-
buzenští pěstouni, což přináší dětem nesporné 
výhody, současně však vyvstávají složitá 
témata: nečekané náhradní rodičovství, stár-
nutí 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 partnery a moderá-
tory diskuzí. V klubech jsme se věnovali těmto 
tématům: ztráta a proces truchlení, identita, 
budování sebeúcty, rizika kontaktu dětí s biolo-
gickými rodiči, obavy z dospívání dětí aj.

V roce 2019 jsme uspořádali 18 klubů. Připravili jsme 2 víken-
dové kurzy – první byl zaměřen na komunikaci a druhý na 
vztahy v rodině. Celkem proběhlo 84 hodin vzdělávání.
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asistované kontakty
Možnost asistovaného kontaktu nabízíme rodinám, které potřebují zajistit jasný rámec pro setká-
vání dětí s jejich biologickými rodiči nebo jinými příbuznými. Jde nám především o to, aby setkání 
probíhala bezpečně a byla v zájmu dětí.

V roce 2019 jsme je poskytli 4 rodinám v rozsahu 48 hodin.

doučování
V některých rodinách potřebují děti intenzivnější podporu při školní přípravě.

Díky dobrovolníkům Letního domu jsme mohli zajistit 120 doučovacích hodin. Za podpory 
Nadace naše dítě a nadace Albatros jsme také poskytli profesionálního doučujícího čtyřem 
dětem ze sociálně slabších rodin.

doprovázející pracovníci:
Lucie Krísová – vedoucí služby
Lucie Kokrdová
Jozef Sudor

Za zapojení v činnosti děkujeme také externím pracovníkům:  
Markétě Švejdové, Petaru Erakovi a Janě Horákové.
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Anička měla složité dětství, její matka brala drogy a často se stěhovala. Když bylo Aničce 5 let, 
bydlela s matkou na ubytovně a občas se stávalo, že matka odešla na delší čas a nechala Aničku 
samotnou. A tak se stalo, že jí jednoho dne sociální pracovnice odvezla a předala do výchovy 
babičce. Babička věděla, že všechno není úplně v pořádku, ale neměla tušení, v jakých podmínkách 
Anička žije. Babička se stala pěstounkou, což ve svých 63 letech rozhodně neplánovala, přesto jí 
bylo jasné, že pro Aničku udělá všechno, co bude v jejích silách.

Anička byla zpočátku hodně vystrašená a úzkostná, chtěla spát s babičkou v jedné posteli, 
pomalu si zvykala na nové prostředí a na laskavý a pečující přístup babičky. Školní začátky nebyly 
jednoduché, ukázalo se, že Anička má poruchu pozornosti a další poruchy učení. Naštěstí třídní uči-
telka měla velké pochopení pro její potřeby a uměla ji citlivě podpořit. Dnes je Aničce 13 let, miluje 
koně a tráví v jízdárně většinu svého volného času, chce studovat ošetřovatelství a chov zvířat, 
jednou by chtěla pracovat u koní nebo v ZOO. Přejeme Aničce odvahu jít cestou, která ji naplňuje!

Tomášek se narodil matce, která se o něho nebyla schopná starat. Z porodnice si ho tedy odvezla 
pěstounka na přechodnou dobu, Tomášek se zdravě vyvíjel a byl spokojené miminko, v 9 měsících 
ho přijala pěstounská rodina, kde už byla starší holčička. Tomášek se dobře adaptoval na nové pro-
středí a časem začal chodit do školky, kde se projevil jeho muzikální talent. Rodiče ho v jeho zájmu 
podporovali a přihlásili ho na hru na flétnu, časem přibyla kytara 
a bicí. Tomáš si často klade otázku: „Proč mě moje biologická 
máma nechala v porodnici, co s ní teď je, myslí na mě? Chtěl by ji 
potkat a na všechno se jí zeptat. Tomáš má štěstí, že o tom všem 
může otevřeně mluvit se svými pěstounskými rodiči, kteří rozu-
mějí jeho hledání a jsou mu k dispozici.

V současnosti chodí Tomáš do jazykové školy a rozvíjí svůj 
hudební talent, přes složitý životní začátek má pevné zázemí ve 
své rodině. Po malých krůčkách si plní svůj sen – hrát v kapele 
a jednou být profesionálním hudebníkem. Ať se daří, Tome!

 
V listopadu tohoto roku jsme začali realizovat projekt finan-
covaný z Evropského sociálního fondu Assessment Letní dům 
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011300), jehož předmětem je 
inovovat stávající tři směry činnosti poskytované naší orga-
nizací (Kousek domova, Podpora pěstounů, Doma v rodině), 
a to prostřednictvím systematizace nástrojů mapování, 
vyhodnocování a identifikace potřeb, včasnými intervencemi 
a zacíleným poskytováním podpory klientům. Na základě 
ověření vhodných nástrojů a postupů v praxi budeme inovovat 
metodiky u všech tří služeb.
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lidé v letním domě
lidé ve vedení a administrativě letního domu
Jan Bárta – ředitel
Jana Hromadová – finanční manažerka
Marie Kronesová – účetní a koordinátorka Mám na to!
Gabriela Studená – koordinátorka dobrovolníků do 02/2019
Benediktová Dana – koordinátorka dobrovolníků od 03/2019
Martina Veselá – PR a organizace akcí pro veřejnost do 08/2019

správní rada v letním domě
Mireia Ryšková – předsedkyně správní rady
Marek Dohnal
Jiří Kokrda
Lenka Piškulová
Petr Vacek – patron Letního domu
Renata Špatzová – revizorka

dobrovolníci
Letní dům ve své činnosti počítá s podporou dobrovolníků. Bez dobrovolnické práce 
by nebylo možné rozvíjet řadu nezbytných aktivit uskutečněných nejen pro veřejnost, 
ale především pro samotné klienty Letního domu. V roce 2019 bylo v Letním domě 
odpracováno celkem 2454 dobrovolnických hodin.
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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 slav-
nostní hostiny, které pro děti opakovaně při-
pravuje firma Sodexo, s. r. o.

draci ve skalách
Akce pořádá Letní dům v obci Skály v prostředí 
místní komunity pro děti dětského domova 
z Písku.

andělská  
slavnost
Tentokrát již podvacáté pro-
běhla akce v obci Krompach 
pro děti v místním dětském 
domově a zdejší obyvatele.
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další akce
dobročinný bazar
Ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 se uskutečnil 15. května v pořadí již dvanáctý Dobročinný 
bazar. Prostředky získané prodejem jsme využili na financování programů pro děti bez stabilního 
rodinného zázemí.

bazar na lodi avoid
V neděli 20. května proběhl ve spolupráci s básníkem Josefem Strakou na lodi Avoid, kotvící u praž-
ského smíchovského železničního mostu, doprodej bazaru Letního domu.

týden pěstounství
Letní dům nabídl zájemcům volné tvoření i náhled na pěstounství očima těch, kteří náhradní 
rodinnou péči potřebují. V Kulturním centru Letní dům nabídl veřejnosti talk show s pěstounkou 
 Markétou Švejdovou a adoptivním rodičem Peterem Erakem. Setkání moderoval ředitel Letního 
domu Jan Bárta.
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bazar v domě čtení
V Městské knihovně Praha 10 se uskutečnil 11. září dobročinný bazar v rámci pozdně letního 
básnického minifestivalu. Výtěžek akce podpořil práci s dětmi v náhradní rodinné péči.

kde domov můj
Soutěžního pořadu s názvem „Kde domov můj“ se v České televizi 30. září zúčastnila kromě 
ředitele Jana Bárty dlouholetá dobrovolnice Letního domu Lenka Beranová a herec a člen 
správní rady Petr Vacek. Ve prospěch práce Letního domu přišlo během vysílání 767 DMS 
v  celkové částce 22 243 Kč.

řeka přání
Hlavní díl odpovědnosti za uspořádání 6. ročníku, uskutečněný 28. listopadu nesli zaměstnanci 
SODEXO, s. r. o. Jim patří dík za úspěšný průběh večera, který moderoval herec Petr Vacek. 
 Těžiště akce spočívalo v pouštění lampionů po řece Vltavě na pražské Kampě s přáním dětí 
z dětských domovů.

vánoce před letním domem
PR akce zaměstnanců Letního domu přímo před jeho sídlem ve Vyšehradské ulici, spojená 
s nabízením vánočního čaje a s veřejnou sbírkou.
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kalendář akcí
leden
* Strategické plánování

* Návštěva dětského domova Písek, Dobříš, 
Krompach

* Pobyt v tréninkové bytě – práce

* Pobyt v tréninkové bytě – životní styl a hos-
podaření s penězi

* Kluby pěstounů (2×)

únor
* Zasedání správní rady Letního domu

* Sociálněterapeutický pobyt Polární expedice

* Sociálněterapeutický pobyt Praha

* Návštěva dětského domova Dobříš, Krom-
pach

* Závěrečný pobyt v tréninkové bytě (2×)

* Kluby pěstounů (2×)

březen
* Sociálněterapeutický pobyt Expedice 

do Neznáma

* Sociálněterapeutický pobyt Praha

* Víkendové vzdělávání pěstounů

* Semináře k sadě karet pro práci s dětmi

* Akce pro děti z dětských domovů – bowling

* Návštěva dětského domova Písek

* Kluby pěstounů (2×)

duben
* Sociálněterapeutický pobyt Velikonoce

* NGO Market – festival neziskových organizací

* Návštěva dětského domova Krompach, 
Dobříš

* Kluby pěstounů (2×)

květen
* Dobročinný bazar – Praha 2

* Sociálněterapeutický pobyt Mužinec

* Sociálněterapeutický pobyt Sedmikrásky

* Návštěva dětského domova Písek, Krompach

* Kluby pěstounů (2×)

* Dobročinný bazar na lodi Avoid

červen
* Týmový výjezd služby Kousek domova

* Týden pěstounství

* Talkshow s pěstouny – Komunitní centrum 
Husitská

* Návštěva dětského domova Dobříš, Krom-
pach

* Akce pro děti z dětského domova – minigolf

* Zahradní slavnost pro stávající a bývalé kli-
enty

* Kluby pěstounů (2×)

22



červenec
* Sociálněterapeutický pobyt Na vlnách

srpen
* Sociálněterapeutický pobyt Nekonečný 

příběh

září
* Dobročinný bazar v Domě Čtení

* Komunitní akce Draci ve Skalách

* Soutěž „Kde domov můj“ Česká televize

* Návštěva dětského domova Krompach, 
Dobříš

* Kluby pěstounů (2×)

říjen
* Zasedání Správní rady Letního domu

* Sociálněterapeutický pobyt Egypt

* Víkendové vzdělávání pěstounů

* Návštěva dětského domova Písek, Dobříš, 
Krompach

* Kluby pěstounů (2×)

listopad
* Sociálněterapeutický pobyt Praha

* Návštěva dětského domova Písek, Krom-
pach, Dobříš

* Seminář k sadě karet pro práci s dětmi

* Řeka přání

* Kluby pěstounů (2×)

prosinec
* Komunitní akce Andělská slavnost

* Vánoční stánek před Letním domem

* Návštěva dětského domova Klánovice, 
Dobříš, Dolní Počernice
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účetní závěrka
Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
DLouhoDoBý MAjeteK ceLKeM 0

KrátKoDoBý MAjeteK ceLKeM 7 712

Pohledávky celkem 4 713

 Odběratelé 42

 Poskytnuté provozní zálohy 27

 Pohledávky za zaměstnanci 6

 Jiné pohledávky 429

  Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 4 209

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 999

 Peněžní prostředky v pokladně 87

 Ceniny 8

 Peněžní prostředky na účtech 2 904

AKtIVA ceLKeM 7 712

VLAstNÍ ZDroje ceLKeM 763

jmění celkem 349

 Vlastní jmění 1

 Fondy 348

Výsledek hospodaření 415

Výsledek hospodaření minulých let 414

cIZÍ ZDroje ceLKeM 6 949

Krátkodobé závazky celkem 760

 Dodavatelé 163

 Ostatní závazky 1

 Zaměstnanci 317

  Závazky i institucím sociálního a zdravotního pojištění 162

 Ostatní přímé daně 48

 Dohadné účty pasivní 69

jiná pasiva celkem 6 189

 Výnosy příštích období 6 189

PAsIVA ceLKeM 7 712
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
spotřebované nákupy 1 770 

spotřeba materiálu 398

 Opravy a udržování 27

 Náklady na cestovné 26

 Náklady na reprezentaci 0

 Ostatní služby 1 319

osobní náklady 5 551 

 Mzdové náklady 4 241

 Zákonné sociální pojištění 1 310

Daně a poplatky 2

ostatní náklady 31

Členské příspěvky 4

NáKLADY ceLKeM  7 358

Provozní dotace  5 210 

Přijaté příspěvky   1 859

tržby za vlastní výkony a zboží 206

ostatní výnosy 84

 Zúčtování fondů 83 

 Jiné ostatní výnosy 1

VýNosY ceLKeM  7 359

VýsLeDeK hosPoDAŘeNÍ PŘeD ZDANĚNÍM 1

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.       
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dárci a podporovatelé
dárci financí
Diplomatic Spouses Association
Evropský sociální fond  

prostřednictvím Operačního  
programu Zaměstnanost

Maranatha, z. s.
Magistrát hlavního města Prahy
Merck, s. r. o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota
Nadace Sirius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Albert
Pomozte dětem
Passerinvest Group, a. s.

individuální dárci
Jana Balcarová — Jan Bárta — Vít Bárta — Eva Bártová — Eva Barvínková — Jaroslav Bazala  
Šárka Bažantová — Lenka Beranová — Hubert Bittman — Petr Blažek — Kateřina Bytešníková  
Ignác Ceniga — Jiří Číhal — Adam Eckhardt — Nikola Garaiová — Sandra Gembčíková  
Bronia Gill — Petr Golštajn — Pavla Gomba — Daniel Górny — Adéla Hánová — Šárka Hanrathová 
Jaroslav Hejra — Kryštof Herold — Veronika Hesounová — Kateřina Horálková Rózsová  
Čestmír Hrdinka — Markéta Chalupská — Jiřina Chlumská — Eva Illnerová — Filip Jakubec  
Brit Jensen — Marie Jungová — Vendula Kašpar Imramovská — David Klimeš — Elen Kopecká  
Eva Kozáková — Monika Kotrbáčková — Alena Kovaříková — Jörg Kral — Dušan Král  
Eva Kubala Havrdová — Eliška Kuchtová — Kateřina Kyslíková — Hana Lindtnerová  
Marcela Lokšíková — Karel Malimánek — Renata Malinová — Petr, Marcela, Magdalena 
a František Markovi — Pavel Martásek — Michal Miklánek — Jaroslava Náměstková — Jan Návrat  
Markéta Pekárková — Lenka Piškulová — Alena Plessingerová — Jiří Ponrt — Adam Popel  
Václav Ransdorf — Daniel Raus — Olga Říhová — Petra Skuhrová — Alena Skutilová  
Tereza Starostová — Jiří Šolta — Vlasta Šormová — Štěpán Tůma — Petr Vacek — Martina Veselá  
Tomáš Vlach — Lenka Vokatá — Rut Vovsová — Ondřej Záhumenský — Michal Zborník  
Markéta Zbranková — Pavel Zvolánek 
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dárci zboží a služeb
ADRA, o. p. s. — Antee, s. r. o. — Arval CZ, s. r. o. — (A)void Floating Gallery — Pavla Dana  
Divadlo Na Jezerce — Dům čtení, městská knihovna Praha 10 — HAMM Jazz — Chata Piktych  
Chata v Železné — Lenka Beranová — Nadace Naše dítě — Pavel Zámostný — Restaurace U Bulínů  
R – Mosty, z. s. — Teradata Czech Republic — Tiskárna První dobrá, s. r. o. — Zaměstnanci Accenture  
Zaměstnanci CHEP — Zaměstnanci Merck, s. r. o. — Zaměstnanci MČ Praha 2  
Zaměstnanci Zařízení služeb pro MVČR — Zaměstnanci Nadačního fondu Albert  
Zaměstnanci Nadace Kooperativa — Zaměstnanci SODEXO, s.r.o

dobrovolníci
Lenka Beranová — Markéta Brožová — Kateřina Bytešníková — Jan Cepník — Alžběta Houšková  
Jitka Ježková — Tereza Kaucká — Matúš Kočalka — Zuzana Lavická — Karel Malimánek  
Petra Milsimerová — Hana Moravcová — Valentýna Muselová — Mirek Mužný — Kateřina Ondrová  
Petra Pellarová — Jiří Piškula — Lenka Piškulová — Antonie Polatová — Jana Rovná  
Michaela Rzepecká — Hana Stejskalová — Jana Trnková — Anna Vernerová — Julie Waldová  
Markéta Zbranková

spolupracující organizace / osoby
Beata Albricht — Arval CZ, s. r. o. — Barevný svět dětí — Mikuláš Bryan — Jan Hesoun  
HoSt HomeStart ČR — Café Kolíbka — Česká televize — Darujme.cz — Dětský domov  
Dolní Počernice — Dětský domov Klánovice — Dětský domov Krompach — Dětský domov Písek 
Divadlo Radar — Dobrá rodina — Ekumenická rada církví v ČR – penzion Betel  
Evropské centrum stomatologie — Fórum dárců — Kavárna a mléčný bar Kumbál — kejklíř Slávek  
Lumos Czech Republic — MHMP – odbor bydlení — Městská část Praha 1 — Městská část Praha 2  
Nadace Albatros — Nadace Naše dítě — Občanská poradna Prahy 2 — Obec Krompach  
Obec Skály — OSPO D Praha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17 — Otevřená skupina NNO pracujících  
s ohroženými dětmi, mladými lidmi a rodinami — Bára Petránková — Rmosty — Rozum a cit  
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí — Sodexo, s. r. o.  
Soukromý dětský domov Korkyně — Střep z. s. — Švagr — Velký vůz Sever – poradenské  
a vzdělávací centrum z.ú. — Úřad práce ČR — Zajíček na koni, o. p. s.
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co řekli o letním domě…
jsem velmi rád, že jsme mohli v minulém roce uspořádat s Letním domem 
dvě společné akce: Propojení literatury a sociální služby, což mi přijde více 
než povznášející. Letní dům je jedním z pilířů budování a vytváření silné 
občanské společnosti. Dům čtení Městské knihovny v Praze, tak Avoid Flo-
ating Gallery si velmi váží spolupráce s tak bohulibou organizací. Josef Straka, 
básník a dramaturg literárního a kulturního programu v Domě čtení Městské knihovny v Praze 
a Avoid Floating Galery

Letní dům pro mě znamená partu inteligentních, vzdělaných lidí s mimořád-
ným zájmem o děti. Všichni v Letním domě se poctivě snaží pomáhat dětem 
a jejich rodinám, pokud potřebují pomoc. Pomáhají i dětem z dětských 
domovů. spolupráce s nimi je radost. Dana Kuchtová, ředitelka dětského domova

Myslím si, že rodiče jsou tady proto, aby naučili svoje děti být samostatné. 
Aby děti věděly, jak doma hospodařit, jak si zařídit byt, najít si práci, ale taky 
poznaly svět, cesty lesem, galerie… prostě život. A když se tak nějak stane, 
že na tohle poznávání světa děti rodiče nemají, měl by je někdo nahradit. 
A když jsem blíž poznala Letní dům, zjistila jsem, že v něm jsou ti lidi, kteří se 
to pro děti snaží dělat za jejich rodiče. A tak se je snažím trochu podporovat. 
Olga Říhová, manažerka

Letní dům se stará o děti, pro které samozřejmé věci nejsou samozřejmé. 
Vážím si lidí, kteří s tím chtějí něco dělat. Protože ani to není samozřejmé. 
Daniel Raus, publicista

Letní dům má za sebou spoustu práce a příběhů dětí, kterým pomohl překo-
nat těžké období a dál se rozvíjet. tohoto typu pomoci je ale stále zapotřebí. 
honzovi Bártovi a jeho týmu držím všechny palce! Pavla Gomba, ředitelka UNICEF 
v České republice
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jako vězeňský kaplan naslouchám životním 
příběhům odsouzených, jejichž vzpomínky 
na dětství či mládí bývají často děsivé. uvě-
domuji si, že by se mnozí do věznice nedo-
stali, kdyby se jim dostalo v dětském věku 
více péče a laskavého zacházení. Děkuji 
Letnímu domu, že pečuje právě o ty, kterým 
se v prvních letech života péče a laskavého 
zacházení nedostávalo. Pavel Zvolánek, předseda 
Vězeňské duchovenské péče a kaplan ve věznici Val-
dice

Letní dům už spoustu let pomáhá dětem 
z dětských domovů uspět v naší společnosti. 
Navzdory v systémově nedořešené péči 
státu právě o tuto skupinu mladých lidí. 
Letní dům nabízí vedle okamžité pomoci 
především dlouhodobou oporu, aby mladí 
lidé na své cestě nezakolísali a naplno vyu-
žili svůj život. Za to Letnímu domu patří 
velký dík. David Klimeš, novinář
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Letní dům, z.ú.
Vyšehradská 423/27
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IČ 65998201
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t 222 940 616
e letnidum@letnidum.cz 

Bankovní účet 193 123 7369 / 0800
Účet veřejné sbírky 406 406 406 / 0300
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