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Je obvyklé, v rámci zprávy jako je tato, děkovat. Činím tak s radostí a přesvědčením, 
že k děkování je důvodů víc než dost. Tak především chci poděkovat všem institucím 
vládním i nevládním, kterým jsme stáli nejen za pozornost, ale i za podporu. Děkuji všem 
individuálním dárcům a není jich málo. Vážím si Vaší štědrosti. V neposlední řadě patří 
dík dobrovolníkům, kteří věnovali nejen svůj čas, ale i své schopnosti ve prospěch našich 
klientů. Nakonec upřímně děkuji všem svým kolegyním a kolegům. Své úkoly jste plnili 
odpovědně a s respektem k potřebám klientů svěřených do péče Letního domu.

 
 
 
 
 
Jan Bárta, ředitel Letního domu

Rok 2020 nebyl ani pro Letní dům jen tak obyčejným rokem. Mimořádná opatření 
vynucená pandemií způsobila omezení a dočasnou proměnu práce zaměstnanců 
Letního domu s klienty především. Činnost naší organizace se však nezastavila. Je 
proto na místě ocenit vynalézavost zaměstnanců Letního domu, s jakou hledali cesty 
k udržení nezbytné podpory klientů Letního domu, a to především s dětmi z dětských 
domovů. Telefony, internet, online spojení, to vše fungovalo, jak nejlépe mohlo. Pravda, 
skutečný kontakt mezi lidmi - potkávání v reálném čase a v reálném místě – ani těmi 
nejmodernějšími vymoženostmi našeho století však nahradit nelze. V případě služby 
Doma v rodině jsme ovšem ani v tomto čase pandemií vynucených omezení setkávání 
s klienty zastavit nemohli. Právě naopak! Rozšíření aktivit této služby si vynutila 
z normálního života společnosti vymknutá doba. Řada klientů, především maminky 
s dětmi, podporu z naší strany potřebovala daleko naléhavěji než kdy předtím.

Stojí zato zmínit se ještě o jedné změně v roce 2020, která výrazně ovlivnila práci 
Letního domu. Na jaře tohoto roku se Letní dům stěhoval. Už samotné hledání nového 
místa k práci vyžaduje v Praze značnou trpělivost a úsilí. Naše snažení bylo nakonec 
odměněno jakoby mimochodem a skoro zázračně. Stěhovali jsme se jen o sedm domů 
ve Vyšehradské ulici dál směrem z centra. Neskutečná trefa! Předešlé dvě kanceláře 
se tak mohly ze dvou adres sestěhovat do jednoho místa. Při ohlédnutí zpět mne 
napadá téměř kacířská myšlenka: „Kdo ví, jak bychom všechno zvládli, nebýt první 
vlny pandemie, která nám překazila naše dlouhodobé plány práce s našimi dětskými 
klienty…“ Ale i takové věci se v životě stávají. Čas, který jsme nemohli věnovat dětem 
naplno, byl využit k přípravě na stěhování a následnému „zabydlování“. Díky skvělému 
pracovnímu nasazení zaměstnanců, v některých případech až na samotnou hranici 
fyzických možností, jsme se ocitli v novém místě všichni pěkně pohromadě, s prostorami 
pro setkávání s klienty, a ač v suterénu, s krásně prosvětlenými stropy, a tedy místnostmi 
s dostatkem světla a dobrým vybavením.

Změna podmínek k práci nabízí další možnosti rozvoje. Vyhlížíme budoucí dny s nadějí. 
Věříme nejen v návrat do normálu, ale těšíme se na otevírání nových příležitostí k práci 
s dětmi a jejich blízkými, kteří se zatím bez naší podpory obejít nedokážou.
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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, 
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.

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

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

• Realizujeme kulturní 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 prospěšných organizací ČR, členem Klubu 
profesionálních fundraiserů a spolupracuje s otevřenou skupinou nevládních organizací pracujících 
s ohroženými dětmi, mladými lidmi a rodinami.

PROČ JSME TADY?
Letní dům pomáhá a motivuje děti i mladé lidi, vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez 
fungujícího rodinného zázemí, k prožívání šťastného dětství, směřujícímu 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, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou 
a kteří 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) ohroženými sociálním vyloučením.

• S pěstounskými rodinami ve výkonu pěstounské péče (dle zákona 359/1999 Sb.)
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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 dětského domova v Klánovicích, Dolních Počernicích a Krompachu (tým Sever). 
Každou skupinu tvoří 12 – 14 dětí, které se účastní všech pěti pobytů.

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. 
Program pobytů reaguje na individuální potřeby dětí. Tvoří jej 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.

KOUSEK DOMOVA
Dlouhodobá sociálně ‑terapeutická 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 také mladým dospělým, 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 poskytována pobytovou a terénní formou. Kapacita služby je 100 klientů (terénní), resp. 60 
(pobytová forma).
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A JAKÝ BYL PRO NÁS ROK 2020?
V rámci pobytové služby se nás opatření spojená s epidemií nemoci Covid 19 dotkla velmi 
citelně. Polovina plánovaných pobytů nemohla být z důvodu epidemiologických opatření 
realizována. V roce 2020 jsme proto uskutečnili pouze 6 sociálně ‑terapeutických pobytů 
o délce 29 dní, do nichž se opakovaně zapojilo 29 dětí a mladých lidí z 5 dětských domovů. 
Celkem jsme připravili 240 hodin skupinových programů a 124 hodin nácviku praktických 
dovedností. Dále jsme s dětmi strávili 1002 hodin v rámci individuální práce.

Bohužel v tomto roce byly zrušeny programy pro dospívající – Sedmikrásky a Mužinec a také 
se nemohly konat tradiční programy jako Velikonoce a pobyty o podzimních prázdninách.

Dlouho jsme vzpomínali na pražský březnový pobyt, který proběhl těsně před 
celorepublikovou uzávěrou a byl poznamenán průběžným rušením všech sportovních, 
kulturních aktivit i postupným zavíráním restauračních zařízení. Společně s dětmi jsme tak 
každý den zjišťovali aktuální stav a přizpůsobovali se novým podmínkám. Nikoho z nás 
tehdy nenapadlo, jak dlouho budou tato omezení ovlivňovat naše plány studijní, pracovní, 
volnočasové i osobní.

Ukázka programů, které jsme na pobytech v roce 2020 realizovali: odborné programy 
s terapeutickým přesahem – tvorba vlastního erbu; malování po imaginaci; práce s hlínou, 
hledání barev v přírodě, výroba loutky, mandaly z přírodnin, malování na tělo, masáže horkými 
kameny, dovyprávění příběhů, dramatické zpracování příběhů a mnohé další.

POBYTY V TRÉNINKOVÉM BYTĚ
Víkendové pobyty v tréninkovém bytě v Praze 
probíhají během celého školního roku pro šestici 
mladých lidí ve věku 15 – 18 let. Každé setkání 
je zaměřeno na jedno důležité téma z běžného 
života. Postupně tak dospívající procházejí 
témata, jako jsou finanční gramotnost, orientace 
v sociálním systému, hledání práce, hledání 
bydlení, zdravý životní styl a smysluplné trávení 
volného času. Připravený program vždy zahrnuje 
jak teoretickou 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.

Také tréninkové byty jsme museli v roce 2020 
velmi omezit a domluvené termíny jsme tak 
neustále rušili a odsouvali na další měsíce. 
Celkem jsme proto v tomto roce zrealizovali 
pouze 2 pobyty v tréninkovém bytě, a to na 
začátku roku 2020. Uskutečnili jsme 55 hodin 
odborných a praktických programů pro 4 klienty.
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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 distanční formou (Facebook, dopisy, e ‑mail, telefon, 
videochat).

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).

Zatímco pobytová služba byla v roce 2020 více omezena, naplno se rozjela podpora formou 
terénních programů. Hledali jsme vhodné techniky pro distanční práci s klienty – a mnohem 
více než v přechozích letech využívali telefony, videochaty, messenger. Pokud to nařízení 
vlády i nastavení v domovech umožnila, snažili jsme se o podporu a pomoc v oblastech, 
kde bylo potřeba. Podzim roku 2020 jsme např. strávili pravidelnými výjezdy do Dětského 
domova v Písku, kde jsme pomáhali dětem s distanční výukou, v jiných domovech nabízeli 
více strukturovaný odpolední čas pro odlehčení náročné práce vychovatelů. V rámci 
individuálního doprovázení se na nás obraceli mladí lidé, kteří přišli o práci nebo potřebovali 
jinou, např. terapeutickou podporu.

Celkem jsme tak v roce 2020 uskutečnili 39 návštěv v dětských 
domovech či akcí mimo domovy. V rámci terénní služby jsme 
nabídli podporu 76 dětem a mladým lidem, a to skrze 915 hodin 
osobních setkání, 1020 distančních kontaktů (celkem 419 hodin). 
Uskutečnilo se více jak 100 kontaktů – telefonických, e ‑mailových 
nebo osobních setkání s vychovateli (cca 40 hodin).

LIDÉ VE SLUŽBĚ KOUSEK DOMOVA
Andrea Blahovcová (vedoucí služby) 
Gabriela Studená (do 09/2020, DPP) 
Františka Hejduková 
Lucie Vovsová 
Juraj Mitro (od 07/2020) 
Veronika Koucká (07 – 08/2020) 
Markéta Slížková (od 11/2020) 
Daniel Dvořák (do 02/2020) 
Michal Sojka 
Anna Víšková (DPP) 
Matěj Hájek (DPP) 
Lenka Kosa (do 08/2020, DPP) 
Lukáš Šulc

„Letní dům mi pomáhá 
a zároveň je s ním sranda.“ 
Petr 13 let

„Jsem ráda, že se s lidmi z Letního domu 
mohu potkávat aspoň takto v dětském 
domově, když nemohou být pobyty. 
Mohu si s nimi povídat a svěřit se. 
Protože je mi občas hodně smutno.“ 
Lenka 17 let
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DOMA V RODINĚ
Podpora biologických rodin, které se ocitly v nepříznivé situaci. 
Pomáháme rodičům a dětem, aby se v rodině cítili dobře a zdravě se rozvíjeli.

Služba Doma v rodině pomáhá rodinám s dětmi, které se dostaly 
do obtížné životní situace a kde je ohrožen zdravý vývoj dětí. 
Provázíme tyto rodiny procesem změny, tak aby se naučily 
samostatně řešit svou nepříznivou situaci a své problémy, ale 
také aby jim uměly předcházet a nežily jen v krizovém modu 
hašení požárů. Snažíme se vždy pracovat s rodinou jako se 
systémem a zapojit pokud možno všechny její členy do řešení 
situace. Úzká spolupráce s rodiči je zaměřena především na 
posilování rodičovských kompetencí a kontroly nad vlastním 
životem a výchovou dětí.

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, posilování vlastní aktivity, samostatnosti 
a hledání funkčních zdrojů. Při práci s dětmi se zaměřujeme 
na posilování sebedůvěry, učení vyjadřování svých emocí, přání, 
názorů, posilování vztahu s rodiči, sourozenci a vrstevníky. 
Při práci s rodinami využíváme různé metody práce, jako 
jsou např. sandplaying, komunikační bedna, arteterapie, 
psychoterapie, nácvik dovedností, videotrénink interakcí apod. 
K práci využíváme také mapovací nástroje pro hodnocení situace 
rodiny, individuální plánování a hodnocení, zda a jak ovlivnila 
naše práce fungování rodiny.

V roce 2020 pracovníci služby Doma v rodině byli kvůli koronavirové pandemii 
nuceni hledat cesty a způsoby, jak podpořit rodiny, které se potýkají s novými 
problémy. Rodinám jsme pomáhali s řešením aktuálních problémů týkajících se 
dětí i chodu rodiny. Ohledně dětí se jednalo nejčastěji o problémy: komunikace 
se školou a školkou dětí, zajištění a zvládání online výuky dětí, zajištění doučování 
pro děti, počínající závislosti na internetu, psychické problémy vyplývající z izolace 
rodiny a chybějících vrstevnických vztahů.

Jedna maminka popsala problémy své dcery v době pandemie následovně: 
„Zuzanka teď špatně usíná, nemůže zabrat, má kruhy pod očima, je ve stresu. Selhává 
ve škole, propadá se čím dál hlouběji s online výukou a už se nechce ani připojovat 
k výuce, protože se stydí před spolužáky. Už neví kudy, propadá se do beznaděje, 
bezmoci, nic pro ni nemá cenu.“
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Rodičům jsme pomáhali s finančními problémy, alternativní 
komunikací s často nedostupnými a částečně uzavřenými úřady 
(soudy, úřady práce, OSPOD, zdravotní pojišťovny), s výpadkem 
práce z důvodu zavřených škol a školek, se zpožděním výplaty 
dávek a hledáním alternativních zdrojů rodinného rozpočtu 
jako jsou nadační příspěvky, potravinová pomoc. Řada rodin 
během pandemie z různých důvodů potřebovala změnit bydlení 
a potýkala se s tím, že nezasedá bytová komise rozhodující 
o sociálním bydlení, pobytové sociální služby, jako např. azylové 
domy, a krizová lůžka pro rodiny s dětmi nepřijímají nové klienty 
nebo mají stop stav atd.

Maminka, která má více dětí, popsala své pocity následovně: 
Nyní jen zajišťuji technicky, aby se všechny děti přihlásily na výuku, 
snažím se jim dovysvětlit některé věci z výuky, vařím a bojuji, aby 
nebyly jen na mobilech. Na nejmladší dceru už vůbec nemám čas. 
Na konci týdne jsem vždycky úplně zničená. To se v jednom člověku 
nedá zvládnout. Mám práci, která mne baví, ale nyní si musím brát 
z práce ošetřovačku, protože práci k tomu všemu vůbec nezvládám, 
tudíž se můj příjem dost snížil.

Pracovníci našeho programu pracovali velmi kreativně a snažili 
se hledat různé možnosti, jak rodinám pomoct tak, aby to bylo 
pro obě strany bezpečné a byla dodržena hygienická opatření 
proti šíření koronaviru (nošení respirátorů, pravidelné testování, 
online komunikace, setkávání venku, setkávání v menším 
počtu atd.).

Rodiny, které s námi v tomto roce spolupracovaly, se potýkaly 
s ještě hlubšími problémy než obvykle. I za běžné situace jsou 
zvyklé žít mnohdy ve velmi komplikovaných podmínkách. K těm, 
kterým se podařilo v daném roce situaci změnit k lepšímu, 
vzhlížíme s obdivem. Jsou pro nás velkou inspirací a pro další 
rodiny v tíživé situaci dobrým příkladem.

Ahoj Letní dome,

znám tě už z dětství, jezdila jsem 
na pobyty a náramně se mi to 
líbilo, jezdil jsi nás navštěvovat  
do Dětského domova v Krompachu, 
zde jsem vyrůstala, zažila jsem 
s tebou plno krásných aktivit 
a chvil, teď jsem již dospělá a je 
mi 22 let. V tuto dobu mi tvá 
sociální pracovnice pomáhala 
v těžké situaci, a to najít si nové 
zaměstnání. A proto budu na Letní 
dům vzpomínat jedině vždy 
s úsměvem na tvářích. Děkuji, že 
jsem vás mohla poznat, bylo mi ctí 
zažívat ty krásné chvíle s vámi.

S přáním plno krásných dnů vám 
přeje Romča
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V roce 2020 jsme byli svědky mnoha malých, ale významných úspěchů v rodinách, 
kterým pomáháme. Za všechny uvedeme alespoň pár příkladů:

• Rodičům, kteří mají 4 děti a jsou ve fázi rozvodu, se povedlo najít dohodu 
ohledně péče o děti a hledat cesty, jak naplňovat potřeby jednotlivých dětí, sladit 
výchovu a přístup k dětem.

• Mamince se podařilo dostat svou dvanáctiletou dceru zpět domů ze Zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a navázat s ní funkční vztah. Dcera nahlédla 
za pomoci terapie, že otec má duševní onemocnění a někdy vidí věci, které nejsou 
reálné. Také se naučila, že může s tátou nesouhlasit a jak mu to má dát najevo.

• Rodičům s malou ani ne roční dcerkou se podařilo přestěhovat z nevyhovující 
ubytovny do azylového domu pro rodiny s dětmi a také zažádat o obecní byt. 
Díky tomu se přiblížil jejich sen – získat z dětského domova zpět do péče staršího 
syna.

• Maminka dvou dětí, se kterými nemůže žít a ty jsou v pěstounské péči, má časté 
výkyvy nálad, úzkosti, deprese, nedaří se jí najít práci. Nyní sama přišla s tím, 
že by chtěla absolvovat terapii. V tom jsme ji podpořili nejen povzbuzením, ale 
i finančně.

• Mamince se šesti dětmi, která je závislá na sociálních dávkách, s nepřehlednou 
finanční situací, nedokázala vyjít s penězi a každý měsíc jí tak narůstal dluh 
na nájemném. S naší pomocí se nakonec dokázala zorientovat ve všech svých 
příjmech a výdajích a nastavit si to tak, aby s penězi dokázala vyjít. Poté, co jsme 
maminku nasměrovali k využití potravinové banky, daří se jí i nějakou částku 
měsíčně ušetřit, kterou může použít ke splácení stávajícího dluhu na bydlení.

• Maminka žijící se dvěma chlapci v akutní bytové krizi, kdy jí zbýval měsíc na 
vystěhování z provizorního bytu. Podařilo se nám získat nadační příspěvek na 
kauci a první nájem v novém bydlení a zároveň i sehnat nový byt. Tam se podařilo 
nastavit systém dávek SSP, aby měla z čeho bydlení zaplatit. Zároveň tím matka 
získala trvalé bydliště v Praze, které bylo důležité pro jednání s OSPOD.

Do služby bylo v roce 2020 zapojeno celkem 23 rodin, což představuje celkem 22 
matek a 8 otců a celkem 29 dětí.

 
Děkujeme za pomoc dobrovolníkům, zejména za doučování dětí v rodinách.

Také externím pracovníkům, psycholožce a mediátorce Veronice Brandejsové, 
terapeutkám Janě Hrazdilové a Janě Horákové a právničce Evě Hrubé. 

 
LIDÉ VE SLUŽBĚ:
Anna Blažková (vedoucí služby) 
Petra Reiserová 
Lucie Tůmová 
Michaela Kocvelda (od 10/2020)
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Paní Lenka je mladou maminkou a má tříletou dcerku Leontýnku. Na začátku pandemie 
se dostaly do velmi složité situace, neboť žily u otce Lenky, který se snažil, aby z bytu 
odešly. Současně ale měl ze své iniciativy malou Leontýnku oficiálně v péči a Lenka 
s Leontýnkou nemohly oficiálně odejít a také neměly žádný příjem. Také přesvědčil 
OSPOD, že je Lenka neschopná matka a nemůže být svéprávná. Paní Lenka tedy 
chtěla pomoct s tím, aby mohla dcerku mít v péči, zůstala svéprávná a našla si vlastní 
bydlení. V době pandemie však byl kontakt se soudy téměř nemožný a sehnat v době 
lockdownu bydlení, kdy nefungovala ani žádná krizová lůžka a azylové domy nové 
klienty nepřibíraly, bylo velmi složité. S naší pomocí se podařilo krizovou situaci vyřešit 
a podařilo se svěření Leontýnky do péče matky, rychlé odstěhování do tréninkového 
bytu a místo omezení svéprávnosti nastavit podporované rozhodování. Lenka má teď 
svého podpůrce, který jí pomáhá s rozhodováním a právním jednáním a jí zůstala 
zachovaná plná svéprávnost včetně rodičovských práv. Maminka Lenka se tak mohla 
postavit na vlastní nohy a postupně řešit mnoho věcí. S Leontýnkou začala chodit do 
tréninkové školičky pro rodiče s dětmi organizace Host, kde se Leontýnka učila novým 
dovednostem a kontaktu s vrstevníky a maminka zas od lektorek a ostatních maminek 
okoukávala nové rodičovské dovednosti. Později pak holčička mohla nastoupit do běžné 
školky. Také se podařilo nastavit pravidelný příjem v podobě rodičovského příspěvku 
a přídavku na dítě. Jako další přišlo na řadu mapování její finanční situace. Zjistilo 
se, že má několik starých dluhů u institucí a exekuci. Pomohli jsme mamince nastavit 
výdaje tak, aby zvládla i splácet staré dluhy. Několik těch menších už se podařilo splatit 
a zbavit se exekuce. Na konci roku přišla nabídka sociálního bydlení, což byl další krok 
k osamostatnění se. Mamince se nakonec podařilo vše, co si přála a má zachovanou 
svéprávnost, dcerku ve své péči, samostatné bydlení, Leontýnka chodí do školky, 
maminka pobírá rodičovský příspěvek a chodí na brigádu, samostatně hospodaří 
s penězi a splácí dluhy. Její rodičovská role a další úkoly z ní vyplývající však nekončí 
a Lenka se dál učí, např. jak se starat o zdraví a zuby dcery Leontýnky, jak vařit zdravě, 
jak si vyřídit věci na úřadech a soudech, jak vypisovat žádosti, formuláře a složenky. 
A čeká ji ještě mnoho dalších úkolů…

Rodiče sedmiletého Honzy absolvovali kdysi náročný rozvod a „tahání se“ o dítě. 
Proto spolu příliš nekomunikovali, i když se Honza s tátou často vídal. U Honzy se 
však nedávno projevily stavy úzkosti, začal mít problémy s vrstevníky. Máma Hanka 
o tom hovořila s naší sociální pracovnicí a domluvily pro Honzu terapii. Kvůli souhlasu 
s terapií přizvaly ke spolupráci také otce. Hanka myslela, že otec souhlasit nebude, že 
bude její návrhy blokovat, tak jak s ním měla z dřívějška zkušenost. Otce potěšilo, že si 
Hanka Honzových problémů také všímá. Honza dochází do Letního domu na terapii 
a rodiče mají s terapeutkou vždy po několika sezeních společná setkání. S terapeutkou 
otevřeně hovoří o Honzových potřebách. Oba říkají, že se díky tomu dokážou mnohem 
lépe domlouvat i mimo terapii. Neřeší už totiž sebe, ale to, co od nich jako od rodičů 
potřebuje Honza.
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PODPORA PĚSTOUNŮ
Doprovázení, poradenství a vzdělávání pěstounů, doučování a hlídání dětí, 
podpora vztahů s rodiči.

Tyto aktivity probíhají v Letním domě na adrese: Vyšehradská 27, 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. 2020 bylo těchto rodin 36.

Cílem naší práce je rozvoj blízkých a bezpečných vztahů dětí v náhradní rodinné 
péči. Zvyšování rodičovských kompetencí u pěstounů. Podpora kontaktu dětí s jejich 
biologickými rodinami.

V loňském roce se naše práce s rodinami proměnila. V rámci omezení spojených 
s režimem Covid ‑19 jsme v některých rodinách pomáhali zajistit (PC, notebooky) 
pro online výuku dětí a z velké části jsme se přesunuli do online kontaktu také 
s pěstouny.

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ
S pěstounskými rodinami jsme pravidelně v kontaktu, 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 sociálně ‑právní ochrany dětí (dále jen 
OSPOD).

Díky provázanosti všech aktivit Letního domu můžeme nabízet:

Vzdělávání

• Kluby pro pěstouny. Kluby nabízejí bezpečný prostor, ve kterém mohou pěstouni 
sdílet své radosti i starosti. Lektoři se stávají partnery a moderátory diskuzí. 
V klubech jsme se věnovali těmto tématům: rizika kontaktu dětí s biologickými 
rodiči, obavy z dospívání dětí, bezpečí na internetu aj. V roce 2020 jsme 
uspořádali vzhledem k omezení jen 6 klubů. Víkendová vzdělávání jsme zrušili 
a nahradili je online přednáškami na téma vztahy v rodině.

• Biologickým rodičům dětí podporu v rámci služby Doma v rodině a dětem 
odcházejícím z pěstounské péče ve službě Spolu o krok dále.

• Klienty 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.

Společné sdílení a kontakt jsou nenahraditelné, všichni se těšíme na návrat 
k osobním setkáním.
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Asistované kontakty

• Možnost asistovaného kontaktu nabízíme rodinám, které potřebují zajistit jasný 
rámec pro setkávání dětí s jejich biologickými rodiči nebo jinými příbuznými. Jde 
nám především o to, aby setkání probíhala bezpečně a byla v zájmu dětí.

V roce 2020 jsme je poskytli dvěma rodinám v rozsahu 17 hodin.

Doučování

• V některých rodinách potřebují děti intenzivnější podporu při školní přípravě. 
V loňském roce byla situace specifická, doučování probíhalo jak osobně, tak 
online, podle individuálních potřeb dětí a rodin. Doučování zajišťují dobrovolníci 
a profesionální doučující. Proběhlo celkem 94 doučovacích hodin.

Za lektorování vzdělávání děkujeme také externím pracovníkům:
Markétě Švejdové, Petaru Erakovi a Janě Horákové. Supervizi vedla Jolana Průšková.

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

 
DOBROVOLNÍCI
I přes pandemii se v roce 2020 do aktivit Letního domu zapojilo 22 dobrovolnic 
a dobrovolníků. Bez jejich pomoci si dlouhodobě nelze činnost Letního domu 
představit. Naši „Dobráci“ doučují a podporují děti z pěstounských rodin a rodin 
v tíživé životní situaci. Zároveň jsou nedílnou součástí týmu, který pořádá sociálně‑
‑terapeutické pobyty. S klienty našich služeb pěstují bezpečné vztahy a podporují je 
v jejich rozvoji. Mimo přímou práci s dětmi a dospívajícími je díky dobrovolnické práci 
možné pořádat akce pro veřejnost, jako například dobročinný bazar na lodi Avoid.
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AKCE PRO VEŘEJNOST
Rok 2020 byl na akce připravené Letním domem pro veřejnost z pochopitelných důvodů velmi skoupý.

Virtuální výstava obrázků vytvořených dětskými klienty Letního domu 
V „covidové době“ se řada akcí uskutečňovala virtuálně. Tak tomu bylo i s výstavou obrázků 
vytvořených dětskými klienty Letního domu Dne 7. 5. 2020 byla výstava zpřístupněna na stránkách 
Klubu Samaří (http://klubsamari.cz/fotogalerie)

Bazar na lodi (A)void Floating Gallery
Letní dům ve spolupráci s básníkem a moderátor literárních a diskuzních večerů uspořádal na 
24. 5. 2020 Dobročinný bazar na lodi (A)void Floating Gallery, kotvící na řece Vltavě na Výtoni 
v Praze. Bazar se i přes menší nepřízeň počasí vydařil. Celkový výtěžek 22 568,– Kč podpořil 
programy pro rodiny, které se ocitly v posledních měsících ve složité životní situaci.

Draci v Skalách
Letní dům tuto akci uspořádal v prostředí místní komunity spolu se sdružením ŠVAGR pro děti 
z dětského domova v Písku. Dračí veselí ve Skalách s bohatým programem proběhlo už potřinácté.

Poprvé po dvaceti letech se nemohla uskutečnit Andělská slavnost. Dětem jsme alespoň zaslali andělská 
pozdravení a doufáme, že rok 2021 budeme moci společně v andělském duchu oslavit.

PROJEKTY FINANCOVANÉ 
Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO 
FONDU, Z OPERAČNÍHO 
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST
Assessment Letního domu
Letní dům už druhým rokem realizuje projekt s názvem 
„Assessment Letního domu“ (CZ.03. 2. X/0.0/0.0/18_095/0011300), 
jenž řeší podporu sociálního začleňování v Praze, s ohledem na 
stávající tři směry činnosti poskytované naší organizací a hledající 
společnou cestu ve zkvalitnění práce.

• Kousek domova
• Doma v rodině
• Podpora pěstounů

V rámci tohoto projektu systematizujeme nástroje mapování, 
vyhodnocování a identifikace potřeb se zacílením na poskytování 
podpory klientům.

Rozvojem k efektivitě a kvalitě
Od června pak v rámci stejného operačního programu realizuje 
Letní dům projekt s názvem Rozvojem k efektivitě a kvalitě 
(REK) (CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/19_099/0015252), který prohlubuje 
profesionalizaci činnosti pracovníků Letního domu vytvářením 
procesních analýz a jejich implementace.

„Děkuji za pohled, co jste mi 
poslali. Ráda bych už jela na 
Letní dům. Kdy bude další 
pobyt?“ 
Mirka 14 let
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KALENDÁŘ AKCÍ
Leden

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Lišáky, Železná u Berouna

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Vikingové, Lázně Libverda

• Pobyt v tréninkovém bytě – téma bydlení, Praha

• 2 výjezdy do dětských domovů

Únor

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Pověsti staré Prahy, Praha

• Pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt, Praha

• 3 výjezdy do dětských domovů

Březen

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Praha

Duben

• Z důvodu pandemie covid 19 – plánované školení pěstounů nahrazeno shlédnutím záznamů tří setkání 
odborníků (PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Marek Herman) nazvaných 
Sociální děloha a Sociální porod

• Stěhování Letního domu

Květen

• 4 výjezdy do dětských domovů

Červen

• 4 výjezdy do dětských domovů

• 2 akce pro děti z dětských domovů (návštěva ZOO, lodičky)

• Týmový výjezd s plánováním aktivit

• Výjezdní zasedání zaměstnanců Letního domu (11. červen)

• Dobročinný bazar na lodi Avoid

• Výlet s rodinami klientů ze služby Doma v rodině

 
 
 
Červenec

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Středověk, Lázně Libverda

• Sociálně ‑terapeutický pobyt Příroda, Železná u Berouna

Srpen

• Výlet s rodinami klientů služby Doma v rodině

Září

• Komunitní akce Draci ve Skalách

• Zahradní slavnost v Letním domě

• Výlet s rodinami klientů služby Doma v rodině

Říjen

• 4 výjezdy do dětských domovů

• Týmový výjezd pracovníků Kousek domova

• Distribuce počítačů do rodin klientů služby Doma v rodině

Listopad

• 8 výjezdů do dětských domovů

• Potravinová pomoc pro všechny klienty služby Doma v rodině

• Předání čtyř počítačů od firmy Merck, s. r. o. rodinám klientů ve službě Doma v rodině

Prosinec

• 10 výjezdů do dětských domovů
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Dlouhodobý majetek celkem 0

Krátkodobý majetek celkem 9 203

Pohledávky celkem 5 542

• Odběratelé 7

• Poskytnuté provozní zálohy 42

• Pohledávky za zaměstnanci 0

• Jiné pohledávky 266

• Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 5 227

Krátkodobý finanční majetek celkem 3 661

• Peněžní prostředky v pokladně 115

• Ceniny 9

• Peněžní prostředky na účtech 3 537

AKTIVA CELKEM 9 203

Vlastní zdroje celkem 1 022

Jmění celkem 376

• Vlastní jmění 1

• Fondy 375

Výsledek hospodaření 232

Výsledek hospodaření minulých let 414

Cizí zdroje celkem 8 181

Krátkodobé závazky celkem 741

• Dodavatelé 75

• Ostatní závazky 8

• Zaměstnanci 360

• Závazky i institucím sociálního a zdravotního pojištění 194

• Ostatní přímé daně 58

• Dohadné účty pasivní 46

Jiná pasiva celkem 7 440

• Výnosy příštích období 7 440

PASIVA CELKEM 9 203

Spotřebované nákupy 2 010

• Spotřeba materiálu 493

• Opravy a udržování 36

• Náklady na cestovné 16

• Náklady na reprezentaci 3

• Ostatní služby 1 462

Osobní náklady 6 092

• Mzdové náklady 4 842

• Zákonné sociální pojištění 1 250

Daně a poplatky 2

Ostatní náklady 38

Členské příspěvky 5

NÁKLADY CELKEM 8 147

Provozní dotace 7 371

Přijaté příspěvky 872

Tržby za vlastní výkony a zboží 110

Ostatní výnosy 26

• Zúčtování fondů 24

• Jiné ostatní výnosy 2

VÝNOSY CELKEM 8 379

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 232

POLOŽKY Z ROZVAHY K 31. 12. 2020 (v tis. Kč) POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

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
DOTACE
Ministerstvo práce a sociálních věcí (2 851 090 Kč) 
Magistrát hlavního města Prahy (772 000 Kč) 
Ministerstvo vnitra (65 000 Kč) 
Úřad práce (1 524 000 Kč)

DÁRCI FINANCÍ
FINPAM s. r. o. 
Maranatha, z. s. 
Merck, s. r. o. 
Moucha Brewery Czech, a. s. 
Nadace Divoké husy 
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota 
Nadace NROS – Pomozte dětem

Nadace Terezy Maxové dětem 
RAYNET, s. r. o. 
Sbor církve bratrské, Praha 
SODEXO, s. r. o. 
Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme 
Veracomp., s. r. o.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A OSOBY
Beata Albricht, Arval CZ, s. r. o., Jan Hesoun, Darujme.cz, Dětský domov Dolní Počernice,  
Dětský domov Klánovice, Dětský domov Krompach, Dětský domov Písek, Dobrá rodina, Martin Dvořák, 
Ekumenická rada církví v ČR – penzion Betel, Fórum dárců, MHMP – odbor bydlení, Městská část Praha 
2, Nadace Naše dítě, Občanská poradna Prahy 2, Obec Skály, OSPOD Praha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 
Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi, mladými lidmi a rodinami, Bára Petránková, 
R‑mosty, Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější trojice v Podskalí, Sodexo, s. r. o.,  
Soukromý dětský domov SOS 92 Korkyně, Švagr, Úřad práce ČR, Rut Vovsová, Chata Piktych

 
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Jana Balcarová, Jan Bárta, Vít Bárta, Jana Bernášková, Vladimíra Bleyler, Luděk Bouška, Ignác Ceniga, 
Vít Cupal, Václav Červenka, Dalibor Dimitrov, Marek Dohnal, Adam Eckhardt, Petr Golštajn, Pavla 
Gomba, Daniel Górny, Barbora Gréeová, Luďka Hampacherová, Adéla Hánová, Šárka Hanrathová, 
Eva Kubala Havrdová, Jitka Honcová, Eliška Horčíková, Bronislava Hyvnarová, Jiřina Chlumská, Eva 
Illnerová, Filip Jakubec, Marie Jungová, David Klimeš, Rostislav Klíma, Lucie Kokrdová, Elen Kopecká, 
Jan Kosa, Dušan Král, Libuše Králová, Marie Králová, Marie Kronesová, Šárka Kubicová, Dagmar 
Kuchtová, Eliška Kuchtová, Kateřina Kyslíková, Eva Letovská, Hana Lintnerová, Marcela Lokšíková, 
Petr Marek, Pavel Martásek, Karel Martínek, Martina Mašková, Anna Matulíková, Michal Miklánek, 
Jiří Moravec, Simona Munzarová, Hana Mžiková, Jaroslava Náměstková, Jan Návrat, Pavla Novotná, 
Nataša Novotná, Markéta Pekárková, Lenka Piškulová, Jiří Ponrt, Adam Popel, Šimon Pospíšil, Jan 
Przybyla, Václav Ransdorf, Daniel Raus, Tomáš Rezek, Olga Říhová, Pavel Skála, Petra Skuhrová, Alena 
Skutilová, Ondřej Šimek, Ondřej Sliš, Jiří Šolta, Vlasta Šormová, Vojtěch Špacír, Vladislava Šrámková, 
Naďa Štěpánová, Božena a Otto Trejbalovi, Petr Vacek, Tomáš Vlach, Rut Vovsová, Eva Vurstová, Cyril 
Zákora, Darina Zedková, Petr Zuzka, Olga Zvolánková

DÁRCI ZBOŽÍ A SLUŽEB
Antee, s. r. o., Arval CZ, s. r. o., (A)void Floating Gallery, David Babka, Marek Bulíř, Chata Piktych, 
Martin Konečný – Mlýn Železná,  Jáchym Moravec, R – Mosty, z. s., SODEXO, s. r. o., Pavel Zámostný

SEZNAM AKTIVNÍCH DOBROVOLNIC A DOBROVOLNÍKŮ
 
Eva Barvínková, Kateřina Bytešníková, Iveta Doušová, Jan Cepník, Jana Havigerová, Alžběta Houšková, 
Štěpán Kaňa, Jitka Kauerová, Matúš Kočálka, Hana Moravcová, Mirek Mužný, Jiří Piškula, Jana Rovná, 
Irena Sedláčková, Hana Stejskalová, Anša Vernerová, Julie Waldová, Bára Yeová, Markéta Zbránková
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LIDÉ V LETNÍM DOMĚ
VEDENÍ A ADMINISTRATIVA
Jan Bárta – ředitel 
Jana Hromadová – finanční manažerka 
Elen Kopecká – office manažerka 
Šárka Kysilková – projektová manažerka 
Dana Benediktová – koordinátorka dobrovolníků do 07/2020 
Lukáš Šulc – koordinátor dobrovolníků od 09/2020

SPRÁVNÍ RADA
Mireia Ryšková – předsedkyně správní rady 
Marek Dohnal 
Jiří Kokrda 
Lenka Piškulová 
Petr Vacek – patron Letního domu 
Renata Špatzová – revizorka
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Letní dům, z.ú. 
Vyšehradská 423/27 
128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 65998201 
DIČ: CZ65998201

tel.: 222 940 616 
letnidum@letnidum.cz 
Facebook.com/letnidum

Bankovní účet: 193 123 73 69 / 0800 
Účet veřejné sbírky: 406 406 406 / 0300


