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Pro Letní dům byl rok 2021 obdobím 
změn. Letní dům má nové webové 
stránky, nového ředitele, někteří za-
městnanci odešli, jiní zase náš tým 
posílili. Proto jsme se snažili o stabi-
lizaci po personální stránce, k níž se 
přidala i snaha o stabilizaci procesní 
stránky. Snažíme se naši práci neustá-
le zlepšovat a zkvalitňovat, k čemuž 
nám výrazně pomáhá naše účast ve 
dvou projektech v rámci Evropského 
sociálního fondu. Smyslem projektu 
Assessment Letní dům je inovovat 
stávající služby poskytované klientům 
Letního domu a to prostřednictvím 
systematizace nástrojů mapování, vy-
hodnocování a identifikace potřeb, 
včasnými intervencemi a zacíleným 
poskytováním podpory klientům. 
Hlavním výstupem budou inovované 
metodiky všech tří služeb, vytvořené 
na základě ověření vhodných nástrojů 
a postupů. Projekt Rozvojem k efekti-
vitě a kvalitě přispěl ke zlepšení fun-
gování našeho ústavu, když jsme po 
úvodní analýze stávajících procesů 
v organizaci i v jednotlivých službách 
navrhli jejich vylepšení a takto inovo-
vané je postupně uvádíme do praxe. 
V rámci tohoto projektu také vznikla 
Platforma Do dospělosti a také odbor-
ná konference plánovaná na rok 2022.

Rád bych poděkoval zaměstnan-
cům, kteří v  roce 2021 odpovědně 
odváděli kvalitní práci, což pro ně 
s ohledem na komplikace způsobené 
vlivem protipandemických opatření 
bylo náročné. Museli jsme se vypo-
řádat se zavedeným nouzovým sta-
vem, uzavřenými školkami a školami 
a dalšími limitujícími opatřeními jaký-
mi bylo například povinné testování. 
Různá omezení související s postu-
pem nemoci covid-19 populací stála 
také za zrušením některých naplá-
novaných akcí. Museli jsme oželet jak 
uspořádání dobročinného bazaru na 
lodi AVOID, tak i každoroční a tradič-
ní Andělské slavnosti, na kterou se 
těšil jak tým Letního domu, tak i tým 
dětského domova a především děti 
žijící v Dětském domově v Krompa-
chu. Díky spolupráci se společností 
Sodexo jsme jim jako malou náhražku 
mohli alespoň poslat velmi chutné 
občerstvení.

Za celý tým Letního domu bych 
rád ocenil přínos našich spolupracují-
cích dobrovolníků, bez jejichž pomoci 
bychom nemohli nabídnout našim 
klientům některé naše služby např. 
sociálně-terapeutické pobyty a do-
učování. Jejich práce je náročná a za 
to, že ji vykonávají pro Letní dům bez 

nároku na odměnu, se sluší pomyslně 
smeknout a hluboce se poklonit.

Závěrem bych rád poděkoval in-
stitucím, společnostem a jednotlivým 
dárcům za jejich podporu naší orga-
nizace a jednotlivých služeb. Velmi si 
každé podpory vážíme a věříme, že 
právě díky ní můžeme pomoci větší-
mu počtu klientů vypořádat se s jejich 
náročnou situací a zároveň můžeme 
i díky této podpoře dělat svou práci 
efektivně a kvalitně.

Jiří Strejček, 
ředitel Letního domu
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Proč jsme tady? Letní dům pomáhá a motivuje děti 
i  mladé lidi, vyrůstající v  náhrad-
ní výchovné péči či bez fungujícího 
rodinného zázemí, k prožívání šťast-
ného dětství, směřujícímu k samo-
statnému a plnohodnotnému životu 

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

Jak pracujeme?

Etický kodex

Působíme na děti a mladé lidi vyrůs-
tající v náhradní výchovné péči či bez 
fungujícího rodinného zázemí tak, 
abychom posílili jejich schopnost 
sociálního začleňování a  připrave-
nost k zvládání samostatného živo-
ta, zejména prostřednictvím sociální, 
psychoterapeutické, výchovné, vzdě-
lávací, poradenské, aktivizační a infor-
mační činnosti.

Poskytujeme registrovanou so-
ciální 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 fungová-
ní ohrožených rodin tak, aby nedošlo 
k odebrání dítěte.

Uzavíráme dohody o výkonu pěs-
tounské 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 pora-
denskou 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 pěstou-
ny, pro zaměstnance ústavních a ji-
ných zařízení a pro pracovníky orga-
nizací státního i nestátního sektoru 
i širší veřejnost).

Vyvíjíme vzdělávací činnost na 
podporu pracovníků poskytujících 
pedagogickou a psychologickou po-
moc dětem (seminář k sadě karet pro 
tvořivou práci s dětmi v terapii a po-
radenství).

Letní dům je členem Asociace Dítě 
a Rodina, mimořádným členem Čes-
ké rady dětí a mládeže, členem Aso-
ciace veřejně prospěšných organizací 
ČR a České arteterapeutické asociace. 
Letní dům je také zakládajícím čle-
nem Platformy Do dospělosti.

Letní dům se řídí Etickým kodexem člena  
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

S dětmi a mladými lidmi ve věku od  
7 do 26 let, kteří mají osobní zkuše-
nost s ústavní výchovou a kteří o na-
bízené služby a aktivity projevují svo-
bodný 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 (na území hl. m. Prahy) 
ohroženými sociálním vyloučením.

S pěstounskými rodinami ve vý-
konu pěstounské péče (dle zákona 
359/1999 Sb.)

S kým pracujeme?
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Kousek domova

Cílem poskytovaných služeb je posí-
lení souboru psychosociálních schop-
ností a praktických dovedností, které 
mladým lidem po ukončení ústavní 
výchovy umožní adaptovaný a plynu-
lý přechod do samostatného života. 
Jedná se o sociální službu dle zákona 
č. 108/ 2006 Sb., Sociální rehabilitace, 
která je poskytována pobytovou a te-
rénní formou. Kapacita služby je 100 
klientů (terénní), resp. 60 (pobytová 
forma).

Začátek a konec roku 2021 byly 
ovlivněny pandemií Covid 19. V této 
době se nemohly konat pobytové 
aktivity a podpora klientů směřovala 
více do terénní služby. První pobyty 
jsme zahájili až v květnu 2021 a do 
konce roku jich zrealizovali celkem 
9 o délce 46 dnů. Během těchto po-
bytů jsme uskutečnili celkem 463 ho-
din programů a dalších více jak 1 000 
hodin individuálních rozhovorů a pod-
pory. V odborných tématech jsme se 
zabývali emocemi – především se vě-
novali práci se strachem (pobyt Den 
vítězství), hledání osobních zdrojů 
(Vzduchoplavci), poznání sebe sama 
(Zakázaná hora), způsoby řešení kon-
fliktů (Sraz posledních králů) a sebe-
rozvoji i podpoře kulturního kapitálu 
(pobyt Asie). 

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. 

ݖ  Andrea Blahovcová  
(vedoucí služby)

ݖ  Jana Havigerová
ݖ  Františka Hejduková 
ݖ  (na mateřské dovolené)
ݖ  Lucie Vovsová 
ݖ  Juraj Mitro 
ݖ  Jana Rovná (od 09/21)
ݖ  Markéta Slížková 
ݖ  Michal Sojka
ݖ  Lukáš Šulc 
ݖ  Anna Víšková (DPP)
ݖ  Matěj Hájek (DPP) 
ݖ  Gabriela Studená (DPP)

Lidé ve službě 
Kousek domova
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Pobyty 
v tréninkovém 
bytě 

Víkendové pobyty v tréninkovém bytě 
v Praze probíhají během celého škol-
ního roku pro šestici mladých lidí ve 
věku 15–18 let. Každé setkání je zamě-
řeno na jedno důležité téma z běžné-
ho života. Postupně tak dospívající 
procházejí témata, jako jsou finanční 
gramotnost, orientace v sociálním 
systému, hledání práce, hledání by-
dlení, zdravý životní styl a smyslupl-
né trávení volného času. Připravený 
program vždy zahrnuje jak teoretic-
kou informativní část, tak i praktický 
nácvik. Cílem je umožnit dospívajícím 
lidem, aby si v bezpečném prostředí 
tréninkového bytu s podporou pra-
covníků mohli vyzkoušet život dospě-
lého člověka. 

Stejně jako u pobytů pro menší 
děti, také pobyty v tréninkovém bytě 
mohly být realizovány až od května 

2021. Protože v té době standardně 
končí cyklus pobytů, zrealizovali jsme 
jen jeden pobyt pro mladé lidi, kteří 
měli být do aktivity zapojeni od října 
2021. Celkem jsme tak uskutečnili 3 
pobyty v tréninkovém bytě pro sku-
pinu 6 mladých lidí ze 4 dětských do-
movů. Mladým lidem jsme nabídli té-
měř 80 hodin odborných programů, 
ve kterých jsme se společně připravo-
vali na samostatný život po odchodu 
z dětského domova. Během prvního 
pobytu jsme zjišťovali, jakým oblas-
tem by se chtěli účastníci věnovat. 
Jedním z témat byla práce. Účastníci 
si vytvořili životopis a zúčastnili se pra-
covního pohovoru s personalistkou. 
Prakticky jsme si vyzkoušeli i hledání 
bydlení. Zašli jsme na prohlídku bytu 
a podívali se do Domu na půl cesty. 

Sociálně-
-terapeutické  
pobyty 

Vícedenní pobyty se konají během 
celého kalendářního roku mimo 
prostředí dětských domovů, a to na 
chalupách v Jizerských horách, Krko-
noších, nedaleko Českého Krumlo-
va 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 Klánovi-
cích, Dolních Počernicích a Krompa-
chu (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 je-
jich sebepřijetí a důvěru v sebe sama, 
rozvíjet psychosociální a komunikač-
ní schopnosti i praktické dovednosti. 
Program pobytů reaguje na individu-
ální potřeby dětí. Tvoří jej skupinové 
aktivity i individuální sociálně – tera-
peutické 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. 

Terénní práce  
s klienty –  
indivi duální  
doprovázení 

Terénní práce probíhá v průběhu ce-
lého roku formou individuálních se-
tkání s dětmi a mladými lidmi (indi-
viduální 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 hle-
dání vlastní identity, sebepřijetí, ve 
zdravé tvorbě vztahů, hodnotové ori-
entaci a praktických dovednostech. 
U mladých lidí, kteří odešli z dětského 
domova, se pak v rámci doprovázení 
zaměřujeme na řešení aktuální situ-
ace dle potřeby mladého dospělého 
(práce, bydlení, volný čas, komunika-
ce, vztahy). 

Začátek a  konec roku 2021 se 
naše činnost přenesla pouze na te-
rénní formu služby. Uskutečnilo se 
tak mnohem více výjezdů a akcí, než 
jsme původně plánovali. Celkem jsme 

v roce 2021 zrealizovali 42 výjezdů do 
dětských domovů a dále 8 akcí jed-
no nebo dvoudenních akcí (celkem 
12 dnů). Jednalo se např. o zážitkové 
akce v přirozeném sociálním prostředí 
– výlet na kola a sjíždění Sázavy, dvou-
denní akci v Praze nebo komunitní 
slavnost Draci ve Skalách. Také jsme 
zavítali s dětmi na farmu do Kolína, 
kde si mohly vyzkoušet jízdu na koni. 
Celkem jsme během skupinové čin-
nosti podpořili děti a mladé lidi více 
jak 430 hodinami programů. V rámci 
individuální podpory formou dopro-
vázení proběhlo 514 hodin osobních 
setkání a 493 hodin distanční pod-
pory. Tu jsme využívali především 
tehdy, pokud byli klienti v karanténě 
nebo izolaci a nebylo možné se s nimi 
osobně potkávat. Na jaře jsme více 
jak měsíc spolupracovali s dětským 
domovem v Klánovicích a zajišťovali 
distanční výuku s mladšími dětmi.

Celkem jsme v rámci terénní služ-
by podpořili 79 dětí a mladých lidí.
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Komunitní slavnosti nabízejí 
dětem i široké veřejnosti pestré 
kulturní a tvořivé programy – 
výtvarné dílny, divadla, koncerty 
a také slavnostní hostiny, které  
pro děti opakovaně připravuje 
firma Sodexo, s. r. o. 

Akce pořádá Letní dům v obci 
Skály v prostředí místní komunity 
pro děti z dětského domova 
z Písku. V září se uskutečnil  
již 14. ročník slavnosti  
Draci ve Skalách.

Tradiční Andělská slavnost se 
v roce 2021 díky pandemickým 
opatřením uskutečnila pouze 
pro děti z dětského domova 
a vychovatele. Letní dům zajistil 
ve spolupráci s firmou Sodexo 
s.r.o. pro děti hostinu, mohly tak 
alespoň v omezené míře oslavit 
konec roku v andělském hávu. 

Akce pro veřejnost

Ahoj Letní dome,

znám tě už z dětství, jezdila  
jsem na pobyty a náramně  
se mi to líbilo.

Jezdil jsi nás navštěvovat do 
dětského doma 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

Vzpomínám moc ráda  
na chvíle s vámi ♥

Zrovna nedávno sem koukala 
na fotky co mám od vás 
v albumu.  
Moc ráda sem jezdila  
na Letní dům 😇 ☺ zážitky 
 na celý život ♥ ♥ ♥

Pavla, 23 let

Vzkazy od klientek
Letní dům, z.ú. je společně s organi-
zacemi Mimo domov, z.s., Nadačním 
fondem Krok domů a projektem Sym-
bios – sdílené bydlení Brno zakládají-
cím členem Platformy Do dospělosti. 
Ač je projekt Platforma Do dospělos-
ti realizován v Praze, jeho působnost 
a dopad je celorepublikový. Propojuje 
neziskové organizace, které poskytují 
podporu a rozvoj mladým lidem se 
zkušeností s institucionální péčí, ze-
jména při jejich přípravě na samostat-
ný život. V roce 2021 probíhala první 
setkání zakládajících organizací s dis-
kuzemi o vizích, cílech a fungování 
platformy. V říjnu 2021 bylo zahájeno 
pilotní období fungování platformy. 
V současné době platforma sdružuje 
26 českých organizací.

Platforma Do dospělosti se stala 
neformálním uskupením, jehož cílem 
je rozvíjet systém pomoci a podpo-
ry pro cílovou skupinu, při pravidel-
ných setkáních členů platformy sdílet 
dobrou praxi, propojovat organizace 
a prohlubovat vzájemný dialog a za-
pojit do diskuze také zástupce cílo-
vé skupiny, což může vést ke zkva-
litnění služeb neziskového sektoru, 
zefektivnění přípravy cílové skupiny 
na samostatný život, zvyšování kvality 
podpůrných služeb a ke sjednocení 
hlasu neziskového sektoru při zapojo-
vání do lobbingu a advokační činnosti 
v této problematice. Dlouhodobým 
cílem je také zvyšování povědomí 
o problematice cílové skupiny. 

Od října 2021 platforma zorga-
nizovala a  uskutečnila 2 praktické 
online workshopy týkající zaopatřo-
vacích příspěvků pro mladé dospě-
lé opouštějící náhradní péči, které 
byly nově zakotveny v novele zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí. Kromě 
členů platformy se těchto workshopů 
zúčastnili hosté z oblasti státní sféry 
( MPSV, MŠMT, Generálního ředitel-
ství ÚP, pracovníci orgánů sociálně 
právní ochrany dětí, sociální kurátoři 
a zástupci pobytových zařízení včet-
ně Federace dětských domovů. Do 
diskuze byly rovněž zapojeni mladí 
dospělí z cílové skupiny.

Na základě získaných poznatků 
a praktických zkušeností byla vytvo-
řena „Doporučení z praxe v oblasti 
zaopatřovacích příspěvků“, která bu-
dou v dalším období komunikována 
se zástupci státního sektoru a v rámci 
advokační činnosti budou prosazová-
ny systémové změny a úpravy.

Platforma rovněž uskutečnila on-
-line setkání, kde členové platformy 
z různých krajů sdíleli své zkušenosti 
(dobrou praxi i úskalí v praxi).

Směrem k veřejnosti šíří Platforma 
Do dospělosti informace týkající se 
problematiky náhradní péče a osa-
mostatňování mladých lidí s touto 
zkušeností na 
www.facebook/Doddospelosti.

Platforma  
Do dospělosti

Vytvořit samostatnou sekci na 
webových stránkách Letního domu, 
kde budou sdíleny aktivity platformy 
a praktické informace a odkazy.

Tvorba informačních newsletterů, 
pořádání workshopů a setkání  
členů platformy.

Zapojování mladých dospělých  
se zkušeností z náhradní péče  
do činnosti platformy.

Advokační činnost v dané  
problematice. 

Plány platformy  
na další období
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Doma v rodině

Program Doma v rodině je tu pro bio-
logické rodiny, které dlouhodobě čelí 
mnoha problémům v různých oblas-
tech – finanční, sociální, komunikač-
ní, a kde v důsledku toho hrozí nebo 
probíhá zanedbávání výchovy dítěte. 

Pomáháme také rodinám, které 
trpí nedostatečnou komunikací mezi 
rodiči a dětmi, nedostatečným napl-
ňováním rodičovských kompetencí, 
ve kterých hrozí odebrání dítěte, nebo 
dítě již bylo odebráno a rodiče se sna-
ží posílit kontakt a vztah s dítětem, či 
usilují o jeho návrat zpět do rodiny. 

Program Doma v  rodině nabízí 
ambulantní a terénní práci s celou 
rodinou s  ohledem na naplňování 
potřeb a práv dítěte. V rámci progra-
mu se zaměřujeme na ochranu dětí 
před škodlivými vlivy a předcháze-
ní jejich vzniku. Pomáháme rovněž 

Podpora rodinám s dětmi se zvládáním 
obtížných životních situací

rodičům formou osvěty zaměřené na 
téma řešení výchovných, sociálních 
a jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě a  jeho výchovou i při řešení 
konkrétních výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě. 
Součástí práce s rodinou je komplex-
ní podpora – interdisciplinární tým 
pracovníků s různorodou kvalifika-
cí a specializací v oblasti sociálního 
poradenství, psychosociální podpo-
ry. Spolupráce zahrnuje jak podporu 
vztahů a komunikace s dětmi, péči 
o děti, osobní rozvoj rodiče, tak osvo-
jování dovedností vedoucích k zajiš-
tění stabilního chodu rodiny – hledá-
ní zaměstnání, jednání na úřadech, 
práce s rodinným rozpočtem, řešení 
dluhů apod. Principem spolupráce 
s rodičem je práce na změně, posi-
lování vlastní aktivity samostatnosti 

a hledání funkčních zdrojů. Při práci 
s dětmi se zaměřujeme na posilování 
sebedůvěry, učení vyjadřování vlast-
ních emocí, přání, názorů, posilování 
vztahu s rodiči, sourozenci a vrstev-
níky. Při práci s rodinami využíváme 
různé metody práce, jako jsou např. 
sand-playing, komunikační bedna, ar-
teterapie, psychoterapie, rodinná te-
rapie, nácvik dovedností, videotrénink 
interakcí apod. K  práci využíváme 
také mapovací nástroje pro zjišťování 
situace rodiny, individuální plánování 
a hodnocení, zda a jak ovlivnila naše 
práce fungování rodiny.
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Matce se šesti dětmi se podařilo pro 
prostředního syna s  ADHD, logo-
pedickými vadami a poruchou au-
tistického spektra po 3 odvoláních 
a setkáních před posudkovou komisí 
zajistit navýšení příspěvku na péči 
z 1. na 2. stupeň, což pomohlo nejen 
v možnosti zajistit synovi služby, ale 
i v zlepšení celkové finanční situace 
rodiny a možností splacení dluhu na 
nájemném.

V  roce 2021 byli pracovníci služby 
Doma v  rodině nuceni reagovat 
na aktuální situaci rodin vzhledem 
k dopadům koronavirové pandemie. 
Snaha byla pomoci těmto rodinám 
řešit problémy s tím spojené, jako 
jsou např. ztráta bydlení, ztráta fi-
nančních zdrojů, dluhy, neporozu-
mění právním normám a konflikt se 
zákonem. Podpora dále směřovala 
k řešení dopadů koronavirové pan-
demie na děti jako jsou problémy se 
školní docházkou a online výukou, 
závislostí na počítačích a internetu 
a narušenými vztahy a komunikací 

v rodině nejčastěji s rodiči a souro-
zenci. Rodiny, které s námi v tomto 
roce spolupracovaly, se tedy vypořá-
dávaly s dlouhodobými dopady koro-
navirové pandemie a ještě hlubšími 
problémy než obvykle. Situace je při-
měla k tomu, aby hledaly nové cesty 
rodinného fungování a řešení problé-
mů. Vzhlížíme s obdivem k rodinám, 
které neztrácejí motivaci a snaží se tu 
být pro své děti za každých okolností. 
Ačkoliv to byla pro řadu rodin velká 
výzva, byli jsme v roce 2021 svědky 
řady významných úspěchů v rodi-
nách, kterým pomáháme.

Do programu bylo v  roce 2021 
zapojeno 30 rodin, což představuje 
celkem 30 matek, 8 otců a 30 dětí 
(20 dívek a 10 chlapců). Děkujeme 
za pomoc dobrovolníkům za doučo-
vání dětí v rodinách. Také děkujeme 
dárcům, kteří podpořili přímo několik 
ohrožených rodin. Také externím pra-
covníkům psycholožce a mediátorce 
Veronice Brandejsové, terapeutkám 
Janě Hrazdilové a Janě Horákové, spe-
ciální pedagožce Štěpánce Štočkové 
a právničce Evě Hrubé.

Mladé matce samoživitelce se podaři-
lo získat sociální bydlení, získat školku 
pro dcerku a vyřešit v rámci akce Mi-
lostivé léto většinu svých dluhů. Také 
absolvovala s dcerkou operaci zubů.

Rodině, kde mají oba rodiče lehké 
mentální postižení, se povedlo zajistit 
pro tříletého syna mateřskou školku 
a podmínky, aby mohl školku navště-
vovat, což pomohlo k jeho psychoso-
ciálnímu rozvoji. Rodiče také rozvíjeli 
své dovednosti a naučili synka hygie-
ně i bezpečnému pohybu venku bez 
kočárku.

V jedné rodině se pomocí terapie po-
dařilo otevřít téma vztahu dcery s ot-
cem s duševním onemocněním, kdy 
se dvanáctiletá holčička učila rozu-
mět tomu, a jak říci tátovi ne, když po 
mně chce něco, co nechci dělat nebo 
mu říkat atd. Holčička se postupně 
naučila těmto věcem rozumět, uměla 
si sama říci, co je bezpečné a naučila 
se bránit v situacích, které pro ni byly 
ohrožující. Nyní má kontakt s otcem 
pod kontrolou, chodí k němu ráda 
a v případě, že se jí děje něco, co se jí 
nelíbí, ví, co má udělat.

Za všechny uvedeme 
alespoň pár příkladů

Červen: Společné školení DVR  
a PP v nástroji Outcomes star.

Červenec-srpen: 4 výlety s rodinou 
do ZOO, festival cirkusu a divadla, 
výstava vláčků.

Červenec: porada v přírodě.

Prosinec: stáž DVR a PP  
v organizaci Amalthea.

ݖ  Anna Blažková (vedoucí služby)
ݖ  Petra Reiserová
ݖ  Lucie Tůmová
ݖ  Michaela Kocvelda 

Lidé ve službě 
Doma v rodině

Akce Doma  
v rodině 2021
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Letní dům pro mě a dceru zname-
nal velkou pomoc a podporu v těž-
kých časech, které jsme spolu před 
dvěma lety prožívaly. Každá návštěva 
v Letním domě nás vždy povzbudila 
a posunula dál. S pracovníky Letní-
ho domu jsme mohly řešit aktuální 
problémy a hledat společně vhodná 

řešení. Velmi významná byla psycho-
logická a sociální pomoc. Nejvíc ale 
pro mě znamenalo to, že v nás někdo 
věřil a to mi dávalo opravdu velkou sílu 
bojovat. Díky tomu můžeme s dcerou 
nyní žít šťastný a spokojený život. Moc 
za to děkujeme a nikdy nezapome-
neme na úžasné lidi z Letního domu.

Chtěla bych Letnímu domů podě-
kovat za podporu v těžkém období 
rozvodu. Účastnila jsem se programu 
Doma v rodině dva roky v době covidu. 
Největší díky patří klíčové pracovnici, 
která nás celým programem citlivě 
provázela a dokázala moderovat ko-
munikaci v  emočně rozbouřeném 
prostředí rozpadlé rodiny. 

Začala jsem Letní dům navštěvo-
vat sama s dětmi, později souhlasil se 
spoluprací i otec dětí. Pro mne byl Let-
ní dům důležité zázemí vedle podpory 
od rodiny a přátel. Našla jsem tu po-
chopení pro mojí situaci, mohla jsem 
zde konzultovat s profesionály svoje 
oficiální kroky, záležitosti spojené s vý-
chovou i svoje obavy. Děti si každou 
návštěvu užívaly, těšily se na povídání, 
tvoření a hračky. Letní dům vnímám 
jako bezpečné důvěryhodné mís-
to, kde jsem se nesetkala s pocitem 

úředně nadřazeného dohledu nebo 
mentorování. Hodně mi pomohlo 
i zprostředkování dalších sociálních 
služeb – získali jsme vybavení nové-
ho bytu z nábytkové banky. Dostali 
jsme zde kontakt na výborné medi-
átory. Letní dům i finančně podpořil 
mediaci mezi mnou a otcem dětí při 
vzniku dohody o péči o děti, která pak 
výrazně usnadnila soud o péči. Mno-
hokrát jsem využila materiální pomo-
ci ze swapovacího koutku v denním 
centru a v rámci sponzoringu dostaly 
děti hračky a chutné vitamíny. V době 
distanční výuky jsme měli od Letního 
domu zapůjčený tablet. 

Celkově mi spolupráce s Letním 
domem pomohla v těžkém přechodo-
vém období k větší stabilitě a program 
Doma v rodině mohu všem rodinám 
v nejisté situaci doporučit.

Napsali o nás

V rodině Soukalových jsou tři děti- Jo-
hanka 12 let, Rozárka 9 let a Eliáš 7 let. 
Rodiče Hana a Damian spolu již ně-
kolik let nežijí a bydlí každý zvlášť. Ob-
rátili se na naši službu s tím, že se jim 
po rozchodu nedaří domluva ohledně 
dětí, nastavení péče a vytvoření režimu 
střídání dětí. Dopadá to na celou rodi-
nu, všichni v tom mají zmatek a neví, 
co s tím. V rámci spolupráce s naší 
službou Doma v rodině jsme nejprve 
uspořádali společné setkání obou ro-
dičů, na kterém měli prostor vyjádřit 
svůj pohled na jednotlivé děti – co je 
pro ně důležité, jaké mají potřeby, co 
mají rádi, jakou mají pozici v rodině 
a co potřebují od druhých. V rámci to-
hoto setkání měli oba také šanci slyšet, 
jak to vnímá druhý rodič. Na setkání se 
také domluvilo, že by rodiče stáli o to 
pro každé dítě udělat společné setkání 
pojaté hravou kreativní formou, na kte-
rém by každé dítě mohlo strávit čas se 
svými rodiči a dát najevo, co potřebuje. 
Každé setkání vypadalo jinak. Johanka 
s rodiči malovala svůj rodinný rybník 
se zvířaty a rostliny, Rozárka vyráběla 
planety, které okolo sebe obíhají. Eliáš 

vytvářel ze součástek rodinný stroj. 
Následně rodiče hodnotili, co jim se-
tkání přineslo a dozvěděli se nového 
o svých dětech, a jak to mohou ve své 
výchově dál použít. Současně probí-
hala mediace rodičů, ze které vzešel 
návrh dohody o střídání děti, který byl 
podkladem pro rozvodový soud a byl 
následně i soudem schválen. Rodiče 
tak došli k dohodě o střídavé péči, kdy 
si děti střídají po týdnu, mají vymezený 
způsob komunikace a předávání dětí. 
Letní dům rodičům poskytl podpo-
ru ve zvládání denního režimu a od-
lehčení od všech povinností formou 
pravidelného doučování dětí dobro-
volníkem, který s Rozárkou a Eliášem 
jednou týdně dělá přípravu do školy, 
učí se spolu potřebné učivo. Rodina 
si s naší podporou našla nový způsob 
fungování, mají jasný srozumitelný sys-
tém střídání dětí u obou rodičů, rodiče 
znají potřeby jednotlivých dětí a snaží 
se je naplňovat, mají dohodu, které se 
mohou držet a minimalizovaly se zde 
třecí plochy. Také děti si umí o své po-
třeby říkat a mají šanci být s oběma 
rodiči.

Příběhy
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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 do-
mem uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče (podle § 47a odst. 
2, Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí). K 31. 12. 2021 bylo 
těchto rodin 35.

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

ݖ  Krísová Lucie 
(vedoucí služby)

ݖ  Kokrdová Lucie 
ݖ  Duchoňová Monika (od 04/2021)
ݖ  Antonů Petra (od 04/2021)
ݖ  Sudor Jozef (do 03/2021)

Lidé ve službě 
Podpora pěstounů
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Doprovázení 
pěstounů

S pěstounskými rodinami jsme pra-
videlně v kontaktu, pracujeme pře-
devším na rozvoji vztahů v  rodině, 
hovoříme s dětmi, mapujeme jejich 
potřeby, pomáháme zpracovat jejich 
životní příběh. Pěstounům pomáhá-
me s vyřizováním dokumentů, s ko-
munikací se školou, podporujeme je 
v terapeutickém rodičovství. 

Pokud je to v zájmu dětí, také pod-
porujeme kontakt s biologickými ro-
diči dětí. Podáváme zprávy Oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
OSPOD). 

Díky provázanosti všech aktivit 
Letního domu můžeme nabízet biolo-
gickým rodičům dětí podporu v rámci 
služby Doma v rodině a dětem odchá-
zejícím z pěstounské péče ve službě 
Spolu o krok dále. 

Klienti Podpory pěstounů jsou 
především příbuzenští pěstouni, což 
přináší dětem nesporné výhody, sou-
časně 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 ra-
dosti i starosti. Lektoři se stávají part-
nery a moderátory diskuzí. V klubech 
jsme se věnovali těmto tématům: ztrá-
ta, budování sebevědomí, identita dí-
těte, bezpečný vztah, úskalí puberty aj.

V roce 2021 proběhlo 18 klubů a 3 
víkendová vzdělávání: Role biologic-
kého rodiče v životě dítěte v NRP, 11 
kroků k terapeutickému rodičovství, 
Kontakt s biologickým rodičem.

Možnost asistovaného kontaktu na-
bízíme rodinám, které potřebují za-
jistit jasný rámec pro setkávání dětí 
s jejich biologickými rodiči nebo jiný-
mi příbuznými. Jde nám především 

o to, aby setkání probíhala bezpečně 
a byla v zájmu dětí.

V roce 2021 jsme je poskytli 2 rodi-
nám v rozsahu 15 hodin.

V některých rodinách potřebují děti 
intenzivnější podporu při školní pří-
pravě. Jsme rádi, že nám v  tomto 
ohledu pomáhají dobrovolníci, kteří 
doučují v rodinách podle individuál-
ních potřeb dětí. Proběhlo celkem 82 
doučovacích hodin.

Za spolupráci děkujeme také lek-
torům vzdělávání – Markétě Švejdové, 
Petaru Erakovi, Lucii Salačové, Jarce 
Málikové a terapeutům – Janě Ho-
rákové, Veronice Brandejsové, Báře 
Petránkové. Supervizi vedla Jolana 
Prušková od 11/2021 Martin Hajný.

Doučování 

Asistované 
kontakty 

Péťa a  Anička jsou již třetím rokem 
v péči dlouhodobých pěstounů. Jsou to 
jejich 4. rodiče. Péťovi je 9 let, je o dva 
roky starší než Anička. Všechny své 
předchozí pečovatele nazývali mámou 
a tátou a rozlišovali je křestními jmény. 
Narodili se mámě Renatě a v její péči 
zůstali do Péťových tří let. Jelikož měla 
máma další tři starší děti, nezvládala 
péči o nejmladší sourozence, proto je 
umístila do dětského domova, kde byli 
přibližně půl roku než si je do péče vzali 
dlouhodobí pěstouni, kteří měli vlastní-
ho syna. Ukázalo se, že pro biologické-
ho syna je přijetí dalších dětí do rodiny 
náročné, pěstouni se proto rozhodli děti 
vrátit. Péťa s Aničkou byli poté svěřeni 
do péče pěstounů na přechodnou dobu, 
kde strávili téměř rok a poté byli svěře-
ni do péče současných dlouhodobých 
pěstounů. Péťa měl z  počátku velké 
problémy s agresivitou, brzy po přícho-
du do rodiny, hodil s králíkem tak silně, 
že ho zabil. Pěstouni vyhledali pomoc 

terapeutky, kam docházel dva roky. 
Mladší sestra Anička se zase bála, že se 
budou muset od pěstounů odstěhovat. 
Po návratu z odlehčovacího víkendu 
Anička s pěstouny několik dní nemluvi-
la, poté se svěřila s tím, že měla obrov-
ský strach, že si pro ni nepřijdou. Anička 
začala po dvou letech v péči pěstounů 
docházet také na terapii a poprvé se jí 
podařilo plakat. Děti se po roce v péči 
pěstounů několikrát potkali s biologic-
kou matkou, ze setkání měli radost, od 
té doby jsou v občasném telefonickém 
kontaktu. Setkání byla zejména pro Péťu 
moc důležitá v tom, že si mohl utřídit 
vzpomínky z raného věku, kdy byl v její 
péči. Hodně se jí při setkáních vyptával 
a oživoval vzpomínky (např. jak se otec 
musel ohýbat při vstupu do dveří, jak ve-
dle něj v postýlce plakala malá sestřička 
a on nevěděl, jak ji utišit, apod.). Děti jsou 
v pěstounské rodině v současné době 
pěkně navázány, věnují se řadě zájmo-
vých aktivit a působí spokojeně.

Kazuistiky

Riccardo se narodil matce závislé na dro-
gách. Po porodu dala předběžný souhlas 
s osvojením, otec byl v té době ve věze-
ní. Chlapce si přímo z porodnice odvezli 
přechodní pěstouni. Riccardova babič-
ka z matčiny strany o něj projevovala od 
narození zájem, vídala se s ním formou 
asistovaných kontaktů. Riccardo se zdra-
vě vyvíjel a byl spokojené miminko. Jeli-
kož pěstounka byla v minulosti dvakrát 
ve výkonu trestu pro krádeže, soud se 
svěřením do její péče váhal. Po propuš-
tění ale řádně spolupracovala s probační 
a mediační službou, splácela své dluhy 
a  stavěla se kriticky ke svým činům. 
Proto se jí soud rozhodl svěřit vnuka do 

péče. To mu bylo 1,5 roku. Riccardo se 
v rodině postupně adaptoval a stal se 
její součástí. V domácnosti s nimi bydlel 
ještě otec pěstounky a její 11 letý syn. Jak 
šel čas, matka se léčila ze své závislosti 
na drogách a začala za Riccardem cho-
dit a trávit s ním čas, učila se péči o něj 
a navazovala s ním bližší vztah. Když byly 
Riccardovi 3 roky otec byl propuštěn z vě-
zení a spolu s matkou se rozhodli převzít 
syna do své péče. V současné době si hle-
dají byt v blízkosti pěstounky, aby mohli 
být nadále v kontaktu a babička mohla 
s výchovou vnuka nadále pomáhat. Zdá 
se, že návrat chlapce vypadá nadějně 
a proběhne v následujících měsících.
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Projekty financované z Evropské unie, 
Evropského sociálního fondu,  
Operačního programu Zaměstnanost

Rozvojem 
k efektivitě  
a kvalitě

Tým Letního domu se v  roce 2021 
věnoval práci na projektu Rozvojem 
k efektivitě a kvalitě, financovaném 
z Evropského sociálního fondu Ev-
ropské unie v rámci Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. Hlavním cílem 
projektu je zvýšit kvalitu sociální služ-
by Kousek domova (sociální rehabi-
litace) a další sociální práce v rámci 
programů Doma v rodině a Podpora 
pěstounů, a to především prostřed-
nictvím zefektivnění procesů, zlepše-
ním sdílení dobré praxe a zkušeností 
s jinými organizacemi a také zvýše-
ním kvalifikace zaměstnanců.

Zvýšili jsme kvalitu a efektivitu jed-
notlivých služeb díky analýze a opti-
malizaci procesů uvnitř těchto služeb. 
Optimalizovali jsme personální a fi-
nanční zdroje i procesní nastavení jed-
notlivých služeb. Sjednotili jsme vnitř-
ní předpisy a používáme jednotnou 

funkční klientskou databázi eQuip. 
Vytvořili jsme síť organizací, které 

pracují s ohroženými dětmi a to plat-
formu Do Dospělosti, v níž asi 26 or-
ganizací spolupracuje na řešení pro-
blémů v péči o ohrožené děti, posilují 
navzájem své know-how a sdílejí pří-
klady dobré praxe. Platforma realizuje 
společná setkání, semináře a on-line 
konference a proaktivně vystupuje 
směrem k orgánům státní správy.

Naši zaměstnanci úspěšně absol-
vovali akreditované odborné vzdě-
lávání, aby mohli v praxi uplatňovat 
inovativní přístupy a metody práce 
(např. dyadický přístup v práci pěs-
tounských rodin, kreativní techniky 
v práci s dětmi, které prožily trauma-
tické zážitky apod.) a zvyšovat tak kva-
litu poskytované péče.

Assessment  
Letní dům

Pracovníci všech tří služeb Letního 
domu v roce 2021 pokračovali v reali-
zaci projektu Assessment Letní dům 
f inancovaného Evropským sociál-
ním fondem. Předmětem projektu 
je inovovat stávající služby poskyto-
vané v organizaci Letní dům ohrože-
ným dětem, mladým dospělým se 
zkušeností s ústavní péčí, rodinám 
a  pěstounským rodinám a  to pro-
střednictvím systematizace nástrojů 
mapování, vyhodnocování a identifi-
kace potřeb, včasnými intervencemi 
a zacíleným poskytováním podpory 
klientům. Hlavním výstupem projek-
tu bude nově vytvořená metodika 3 
inovovaných služeb, která bude vy-
tvořena na základě ověření vhodných 
nástrojů a postupů. 

V  roce 2021 se projekt Assesse-
ment Letní dům zaměřil především 
na vzdělávání pracovníků v přímé péči 
ze všech tří služeb včetně supervize, 
studium mapovacích nástrojů z na-
koupených knih, pilotní ověřování 
mapovacích nástrojů s biologickými 
rodinami, pěstounskými rodinami 
a dětmi a mladými dospělými z Dět-
ských domovů. Společně s  klienty 
došlo k  nastavení vhodných inter-
venčních plánů, realizaci intervencí 
a poskytnutí externí specializované 
podpory a na remapování a evalu-
aci nastavené poskytnuté podpory 

a případné úpravě a pokračování in-
tervencí. Realizační tým se současně 
začal věnovat metodickému zapraco-
vávání mapovacích nástrojů (STROM, 
časová osa, Outcomes star, Vyhodno-
cování potřeb rodiny a dítěte, Dotaz-
ník sebepojetí Piers-Harris, Dotazník 
Rizika asistovaného kontaktu a ná-
stroje mapování s dětmi – sandplay, 
focus box atd.) do postupů všech tří 
služeb Letního domu. Současně se 
v tomto období sešel na dvou spo-
lečných intervizích, kde se plánovaly 
další aktivity především tuzemské 
stáže a tvorba metodik mapovacích 
nástrojů v jednotlivých službách. Také 
probíhalo ověřování a pilotní testování 
v praxi mapovacího nástroje Outco-
mes star vyvinutým ve Velké Británii 
a licencovaným organizací Triangle 
Consulting Social Enterprise, ve kte-
rém jsme byli proškoleni. Celý reali-
zační tým se účastnil tuzemských stá-
ží celkem v 7 organizacích působících 
v oblasti ohrožených dětí. Proběhlo 
celkem 8 stáží (Amalthea, Komunit-
ní centrum Říčany a HoSt, Janus z.s., 
Symbios, Centrum Pestalozzi, Don 
Bosco). Stáže se zaměřily nejen na 
poskytované služby daných organi-
zací, ale konkrétně na popis používání 
různých mapovacích nástrojů, ukázky 
práce s nimi, nácvik jejich používání 
a předání příkladů dobré praxe. 
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V  roce 2021 se do aktivit Letního 
Domu zapojilo 23 dobrovolnic a dob-
rovolníků, kteří pro Letní dům zdarma 
odvedli 1700 hodin práce. Naši dobro-
volníci jsou nedílnou součástí týmu, 
který pořádá sociálně-terapeutické 
pobyty s dětmi z dětských domovů, 
anebo doučují děti v pěstounské péči 
a v rodinách, které se ocitly v tíživé 
sociální situaci. S klienty našich služeb 
mají pravidelný kontakt, účastní se 
s dětmi různých aktivit a praktických 
činností, podporují je v jejich rozvo-
ji a pěstují s nimi bezpečné vztahy. 
Bez jejich pomoci si činnost Letního 
domu nelze představit. Velmi vám 
děkujeme! 

Dobrovolníci

Dobrovolníci Letního domu  
v roce 2021

ݖ  Markéta Bohumská
ݖ  Jan Cepník
ݖ  Iveta Doušová
ݖ  Alžběta Houšková
ݖ  Jitka Kauerová
ݖ  Michal Kopačka
ݖ  Michaela Kouřilová
ݖ  Eliška Letová
ݖ  Karolína Lišková
ݖ  Karel Malimánek
ݖ  Alice Martincová

ݖ  Miroslav Mužný
ݖ  Oxana Ondříčková
ݖ  Jiří Piškula
ݖ  Denisa Prachařová
ݖ  Jana Rovná
ݖ  Leo Tatarnikov
ݖ  Hana Urbánková
ݖ  Anna Vernerová
ݖ  Jan Voves
ݖ  Barbora Yeová

Leden
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů 
ݖ  2 celodenní akce v Praze

Únor
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů 

Březen
ݖ  5 společných videochatů  

 namísto osobní návštěvy  
 dětských domovů

Duben
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů
ݖ  podpora při distanční výuce

Květen
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Den vítězství 
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Sedmikrásky
ݖ  Pobyt v tréninkovém bytě
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů 
ݖ  podpora při distanční výuce
ݖ  1 celodenní akce v Kolíně

Červen
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Mužinec
ݖ  6 výjezdů do dětských domovů 
ݖ  3 dvoudenní akce  

 (kola, voda, Praha)
ݖ  Společné školení DVR a PP  

 v nástroji Outcomes star

Červenec
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Vzduchoplavci
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Zakázaná hora
ݖ  porada DVR v přírodě

Srpen
ݖ  4 výlety DVR s rodinou do ZOO,  

 festival cirkusu a divadla,  
 výstava vláčků

Kalendář akcí

Září
ݖ  Sociálně - terapeutický pobyt  

 Sedmikrásky
ݖ  Komunitní akce Draci ve Skalách
ݖ  Zahradní slavnost  

 v Letním domě 
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů

Říjen
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt  

 Sraz posledních králů
ݖ  Sociálně-terapeutický pobyt Asie
ݖ  Pobyt v tréninkovém bytě
ݖ  5 výjezdů do dětských domovů
ݖ  Debata pěstounů Markéty  

 Švejdové a Petara Eraka  
 s moderátorem Janem Bártou  
 v rámci Týdne pěstounství

Listopad
ݖ  Sociálně-terapeutický  

 pobyt Praha
ݖ  Pobyt v tréninkovém bytě
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů

Prosinec
ݖ  4 výjezdy do dětských domovů
ݖ  Komunitní akce Andělská  

 slavnost bez Letního domu
ݖ  Stáž DVR a PP v organizaci 
ݖ  Amalthea
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Finanční 
část
Zpráva  
auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena správní radě a řediteli organizace Letní dům, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli  jsme audit  přiložené účetní  závěrky organizace Letní  dům, z.ú.  (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za rok končící  31.12.2021 a  přílohy této účetní  závěrky,  která  obsahuje  popis  použitých
podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o  Organizaci  jsou  uvedeny
v Základních informacích této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Letní
dům,  z.ú.  k 31.12.2021  a  nákladů  a  výnosů  a  výsledku  jejího  hospodaření  za  rok  končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na bod 16.2 přílohy účetní  závěrky popisující  změnu metody účtování  o  přijatých
víceletých dotacích. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

Jiné skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost, že jde o první audit v historii společnosti a údaje srovnávacího období
tedy nebyly auditovány.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními  informacemi  jsou  v souladu  s  §  2  písm.  b)  zákona  o  auditorech  informace  uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní
rada Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální  náležitosti  a  postup  vypracování  ostatních  informací  v kontextu  významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem  zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění  auditu,  ostatní  informace  neobsahují  významné  (materiální)  věcné  nesprávnosti.
V rámci  uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost  správní rady Organizace za účetní závěrku

Správní  rada  Organizace  odpovídá  za  sestavení  účetní  závěrky podávající  věrný  a  poctivý  obraz
v souladu  s českými  účetními  předpisy,  a  za  takový  vnitřní  kontrolní  systém,  který  považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při  sestavování  účetní  závěrky  je  správní  rada  Organizace  povinna  posoudit,  zda  je  Organizace
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou  případů,  kdy  správní  rada  plánuje  zrušení  Organizace  nebo  ukončení  její  činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost.  Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují  se  za  významné  (materiální),  pokud  lze  reálně  předpokládat,  že  by  jednotlivě  nebo
v souhrnu mohly ovlivnit  ekonomická rozhodnutí,  která uživatelé účetní  závěrky na jejím základě
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich základě mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit  vhodnost  použitých účetních pravidel,  přiměřenost  provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
správní radou a to,  zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě
na informace uvedené v této souvislosti  v příloze účetní  závěrky,  a pokud tyto informace
nejsou  dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti
Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných  zjištěních,  která  jsme  v  jeho  průběhu  učinili,  včetně  zjištěných  významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                      Ing. Miroslava Nebuželská
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2092

V Praze, dne 22. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Ing. Miroslava 
Nebuželská

Digitálně podepsal Ing. 
Miroslava Nebuželská 
Datum: 2022.06.22 
15:46:22 +02'00'
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Rozvaha

Označení AKTIVA číslo 
řádku

Stav  
k prvnímu 
dni účetní-
ho období

Stav  
k posled. 

dni účetní-
ho období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. 9

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

A. I. 2. Software (013) 3

A. I. 3. Ocenitelná práva (014) 4

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. 20 296 296

A. II. 1. Pozemky (031) 10

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

A. II. 3. Stavby (021) 12

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 296 296

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

Účetní závěrka 2021
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. 28

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21

A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) 22

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -296 -296

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) 30

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám (081) 34

A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům (082) 35

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -296 -296

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39
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Označení AKTIVA číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav 
k posled. 

dni 
účetního 
období

a b c 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 9 203 4 686

B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. 51

B. I. 1. Materiál na skladě (112) 42

B. I. 2. Materiál na cestě (119) 43

B. I. 3. Nedokončená výroba (121) 44

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

B. I. 5. Výrobky (123) 46

B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

B. I. 8. Zboží na cestě (139) 49

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 5 542  224

B. II. 1. Odběratelé (311) 52 7 12

B. II. 2. Směnky k inkasu (312) 53

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 42 202

B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0

B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zab. a veř.zdrav. pojištění (336) 58

B. II. 8. Daň z příjmů (341) 59

B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) 60

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 5 227  0

B. II. 13. Nároky na dotace a zúčt. s orgány územ. samospr. celků (348) 64

B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

B. II. 17. Jiné pohledávky (378) 68  266  10

B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 3 661 4 378

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 115 103

B. III. 2. Ceniny (213) 73 9 0

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 3 537 4 275

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) 77

B. III. 7. Peníze na cestě (261) 79

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až 
B.IV.2.

84 0 84

B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 0 84

B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 9 203 4 686



32 33

Označení PASIVA číslo 
řádku

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 
období

Stav k po-
sled. dni 
účetního 
období

a b c 1 2

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 1022 946

A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 376 355

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 1 1

A. I. 2. Fondy (911) 88 375 354

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 646 591

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 0

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 414 591

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 8 181 3 740

B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97

B. I. 1. Rezervy (941) 96

B. II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry (951) 98

B. II. 2. Vydané dluhopisy (953) 99

B. II. 3. Závazky z pronájmu (954) 100

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

B. II. 6. Dohadné účty pasivní (389) 103

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 741 2 953

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 75 115

B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108

B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 8 4

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 360 422

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

B. III. 7. Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění (336) 112 194 201

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113

B. III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114 58 30

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 2 087

B. III. 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119

B. III. 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121

B. III. 17. Jiné závazky (379) 122

B. III. 18. Krátkodobé úvěry (231) 123

B. III. 19. Eskontní úvěry (232) 124

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

B. III. 21. Vlastní dluhopisy (255) 126

B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 46 94

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 7 440  787

B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130

B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 7 440  787

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 9 203 4 686

Přiložená účetní závěrka byla sestave-
na v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 
Sb., kterou se stanoví obsah účetní 
závěrky pro účetní jednotky, u kte-
rých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, a vedou účetnictví. 
Účetním obdobím je kalendářní rok.

Zdravotní a sociální pojištění za 
zaměstnance bylo v zákonné lhůtě 
uhrazeno. 

Společnost nezaznamenala po 
datu účetní závěrky žádné významné 

události, které by měly vliv na sestave-
ní účetní závěrky společnosti za před-
mětné účetní období. 

Společnost při své činnosti pocí-
tila vliv epidemie Covid-19, způsobe-
né koronavirem SAR-CoV-2. Některé 
aktivity v rámci sociální činnosti byly 
v důsledku epidemie omezeny nebo 
odloženy, vliv epidemie se promítl i do 
nárůstu nákladů zejména za ochran-
né prostředky dýchacích cest, dezin-
fekce a podobné materiální vybavení 

určené k ochraně sociálních pracov-
níků, klientů i režijních zaměstnanců. 
Vedení společnosti se na základě do-
savadních zkušeností a dostupných 
informací domnívá, že neexistuje 
žádná významná nejistota, týkající 
se dopadu epidemie na společnost 
v budoucnu.

Účetní závěrka byla ověřena nezávis-
lým auditem společnosti 22HLAV s.r.o.  
jejíž výrok je součástí této výroční  
zprávy.
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Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 3 059 0 3 059

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek

3 940 0 940

A. I. 2. Prodané zboží 4

A. I. 3. Opravy a udržování 5 29 0 29

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 28 0 28

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 3 0 3

A. I. 6. Ostatní služby 8 2 059 0 2 059

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10

A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 7 899 0 7 899

A. III. 10. Mzdové náklady 14 6 134 0 6 134

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 765 0 1 765

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18

A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 2 0 2

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 2 0 2

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 72 0 72

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0 0

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24

Výkaz zisků a ztrát
A. V. 19. Kursové ztráty 25

A. V. 20. Dary 26

A. V. 21. Manka a škody 27

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 72 0 72

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a  použití rezerv 
a opravných položek

Součet A.VI.23. až A.VI.27. 29

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

A. VI. 26. Prodaný materiál 33

A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 6 6

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36 6 6

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37

A. VIII. 29. Daň z příjmů 38

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 11 038 0 11 038
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Označení TEXT Číslo Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

B. Výnosy 40

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 9 450 0 9 450

B. I. 1. Provozní dotace 42 9 450 0 9 450

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 357 0 1 357

B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1 357 0 1 357

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 103 0 103

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až 
B.IV.10.

48 128 0 128

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50

B. IV. 7. Výnosové úroky 51

B. IV. 8. Kursové zisky 52

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 89 0 89

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 39 0 39

B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až 
B.V.15.

55

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 11 038 0 11 038

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 0 0 0

Arval CZ, s. r. o., Darujme.cz, Dětský 
domov Dolní Počernice, Dětský do-
mov Klánovice, Dětský domov Krom-
pach, Dětský domov Písek, Dobrá 
rodina, Martin Dvořák, Ekumenická 
rada církví v ČR – penzion Betel, Fó-
rum dárců, Mgr. Jan Hesoun, MHMP –  
odbor bydlení, Městská část Praha 2, 
Nadace Naše dítě, Občanská poradna 
Prahy 2, Obec Skály, Otevřená skupina 
NNO pracujících s ohroženými dět-
mi, mladými lidmi a rodinami, Bára 
Petránková, R-mosty, Sodexo, s. r. o., 
Švagr, Úřad práce ČR, Amalthea z. s.,  
HoST Home-start ČR, Komunitní 
centrum Říčany, Rytmus - od klienta 

k občanovi, z.  ú., Střep z. s., Dluhová 
poradna Člověk v  tísni, Mgr. Jana 
Bernoldová, Mgr. Štěpánka Štočko-
vá, Mgr. Veronika Brandejsová, Mgr. 
Jana Horáková, Mgr. Jana Hrazdilová, 
Chata Piktych, Mlýn Železná, OSPO-
Dy Prahy, PRAGUE Roof Apartments, 
Chata Harrachov, Czech Online Soluti-
ons s. r. o., Člověk v tísni, Ortodontická 
klinika Olga Kolesová, Česká televize, 
NOKcom s.r.o., zaměstnanci Merck, 
s.r.o., David Babka, Simona Munza-
rová, Jan Przybyla, Soukromý dětský 
domov SOS 92, z. ú., Jana Plachtová, 
Mgr. Eva Hrubá

Poděkování 
spolupracujícím 
organizacím  
a osobám

Bárta Jan, Bárta Vít, Bernášková 
Jana, Bytešníková Kateřina, Ceniga 
Ignác, Cupal Vít, Dimitrov Dalibor, 
Dohnal Marek, Dvořáčková Jitka,  
Eckhardt Adam, Fedorová Alexandra, 
Gembčíková Sandra, Hampacherová 
Luďka, Hána František, Hánová Adé-
la, Hanrathová Šárka, Holík Martin, 
Holubová Iveta, Horáková Helena, 
Chlumská Jiřina, Illnerová Eva, Jaku-
bec Filip, Jungová Marie, Kadlecová 
Blanka, Kopačka Michal, Kopecká 
Elen, Kraják Pavel, Kuchtová Eliška, 
Kyslíková Kateřina, Lindtnerová Hana, 
Lokšíková Marcela, Marek Petr, Měs-
ková Anna, Michálek Leoš, Miklánek 

Michal, Mykytyn Vitalija, Náměstko-
vá Jaroslava, Návrat Jan, Pekárková 
Markéta, Piškula Jiří, Piškulová Len-
ka, Plachtová Jana, Pokorná Bohu-
mila, Ponrt Jiří, Popel Adam, Pospíšil 
Šimon, Przybyla Jan, Pýchová Anna, 
Ransdorf Václav, Říhová Olga, Skuhra 
Kamil, Skuhrová Petra, Sojka Michal, 
Stránská Gabriela, Strejček Jiří, Šimek 
Ondřej, Šormová Vlasta, Štěpánová 
Naďa, Trčková Jirmanová Jana, Ví-
tek Ondřej, Vítovská Kateřina, Vlach 
Tomáš, Vokatá Lenka, Vovsová Rut, 
Vrzáček Jan, Zimmermann Zdeněk, 
Zimová Petra, Zvolánek Pavel

Individuální dárci 

Účetní závěrka Letního domu za rok 2021 byla schválena správní radou dne 28. června 2022.
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Dotace (v tis. Kč) 9 450 314

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociální služba 2 990 750

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociální služba 146 712

Magistrát hlavního města Prahy – Sociální služba 433 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Rodinná politika 488 792

Magistrát hlavního města Prahy – Rodinná politika  310 000

Ministerstvo vnitra – Dobrovolnická služba 27 000

Úřad práce – Podpora pěstounů 1 752 000

ESF1 – Assessment Letního domu 2 009 808

ESF2 – Rozvojem k efektivitě a kvalitě 1 292 251

Granty (v tis. Kč) 571

Nadace Pomozte dětem – NROS 326

Nadace Jistota Komerční banky 104

Nadace Terezy Maxové dětem 60

Nadace Naše dítě 50

Nadační fond Tesco 20

Nadační fond Moneta 11

Ostatní příspěvky (v tis. Kč) 303

Dary nepeněžní (věcné dary, darované služby) 483

Dary drobných dárců – darujme.cz 148

Dary individuálních dárců 155

Ostatní dary 0

Přehled zdrojů

2,0 %
7,0 %

5,0 %

86,0 %

19,5 %

17,5 %

63,0 %

71,8 %
18,5 %

8,5 %

1,3 %

63,0 % Dary nepeněžní

17,5 % Drobní dárci

19,5 % Darujme.cz

Dary – 786 tis. Kč

Výnosy – 11 038 tis. Kč

2,0 % Tržby ze služeb a ostatní výnosy

7,0 % Dary

5,0 % Granty a vyúčtovatelné příspěvky

86,0 % Dotace

71,8 % Osobní náklady

1,3 % Údržba a cestovné a ostatní náklady

18,5 % Služby

8,5 % Spotřebované nákupy

Náklady – 11 038 tis. Kč 

Vybrané finanční ukazatele
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Správní rada

ݖ  Mireia Ryšková – předsedkyně
ݖ  Marek Dohnal (do 12/21)
ݖ  Eva Hrubá (od 12/21)
ݖ  Jiří Kokrda
ݖ  Lenka Piškulová
ݖ  Petr Vacek – patron Letního domu
ݖ  Renata Špatzová – revizorka

Lidé v Letním domě

Vedení a administrativa

ݖ  Jan Bárta – ředitel (do 8/21)
ݖ  Jiří Strejček – ředitel (od 8/21)
ݖ  Jana Hromadová – finanční manažerka
ݖ  Elen Kopecká – office manažerka
ݖ  Šárka Kysilková – projektová manažerka
ݖ  Jana Plachtová – mzdová účetní
ݖ  Lukáš Šulc – koordinátor dobrovolníků

Spolupracující organizace

Jsme členy



+420 222 940 616
letnidum@letnidum.cz
Facebook.com/letnidum

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

Letní dům, z.ú.
Vyšehradská 423/27
128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 65998201
DIČ: CZ65998201


