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Vítáme Vás u výroční zprávy Letního domu
za rok 2011,
poohlédněte se společně s námi za uplynulým
rokem. Novinkou v něm pro nás byla intenzivnější
spolupráce s dětským domovem v Klánovicích,
kde jsme díky návratu Lucie Kokrdové z rodičovské dovolené, začali nabízet několika dětem individuální psychoterapii.
Realizovali jsme celkem 10 sociálně-terapeutických pobytů a 12 pobytů v tréninkovém bytě.
Potkali jsme se v dětských domovech na Komunitních slavnostech Draci ve Skalách a Andělská
slavnost. Připravili jsme dílnu pro veřejnost
na festivalu Mezi ploty. Také jsme prezentovali
dětskou výtvarnou tvorbu na třech výstavách
v Praze a Liberci. Doprovázeli jsme intenzivně
13 mladých lidí po odchodu z dětského domova.

Připravili jsme nový strategický plán Letního
domu na období do roku 2014, a to i s výhledem
očekávaných změn v oblasti péče o dítě v České
republice. Hned na následující stránce to poznáte
na nově formulovaném poslání. I výroční zpráva
doznala jistých změn, o tom se můžete sami přesvědčit.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům,
dárcům, partnerům a dalším spolupracovníkům –
bez vás by Letní dům neměl po 15 letech své
existence tak pevné základy.

Příjemné čtení,
Mgr. Cyril Zákora
ředitel Letního domu
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Posláním Letního domu je pomoci dětem
a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí,
aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům
pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje
vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé
vyrůstají a žijí.

projevují svobodný zájem. S dětským domovem,
ve kterém žijí, je navázaná spolupráce.

Základní kameny

Letní dům je od roku 2002 držitelem pověření
k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Letní dům má registrovanou sociální rehabilitace
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Letní dům je organizací uznanou MPSV ČR pro
činnost v oblasti prorodinných aktivit na léta
2010 – 2012.

– Individuální přístup
– Respektování potřeb a práv
– Dlouhodobé a kontinuální působení
– Profesionalita, odborná garance
– Bezpečné prostředí
– Podpora vztahových vazeb
– Léčba uměním
– Rozvoj praktických dovedností

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

Letní dům spolupracuje s dětskými domovy
v Krompachu (od roku 1999), Písku (od roku
2005), Klánovicích (od roku 2008), Unhošti
(od roku 2010), Korkyni (od roku 2011).

Ucelený systém aktivit

Letní dům je mimořádným členem České rady
dětí a mládeže; členem Spolku oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti;
členem České arteterapeutické asociace
a členem Klubu profesionálních fundraiserů.

Individuální doprovázení
Individuální psychoterapie

Cílová skupina
Pobyty v tréninkovém bytě

Děti a mladí lidé ve věku od 3 let do 26 let,
v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost
s ústavní výchovou. O nabízené služby, aktivity
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Sociálně-terapeutické pobyty
Návštěvy v dětských domovech
Komunitní slavnosti,
volnočasové aktivity

SLUŽBA SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
PRO DĚTI A MLADÉ LIDI
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Projekt je určen pro děti a mladé lidi ze spolupracujících dětských domovů od 3 let a bývá vstupní
bránou pro tyto klienty do Letního domu. Nabízí
aktivitu sociálně-terapeutických pobytů pro klienty školou povinné, a nově také doplňkovou
aktivitu individuální psychoterapie pro indikované
děti z dětského domova v Klánovicích.

Sociálně-terapeutické pobyty
Základy Letního domu, na kterých staví všechny
ostatní činnosti podporující děti vyrůstající v dětských domovech, tvoří již 15 let sociálně-terapeutické pobyty. Na ně zveme v průběhu celého
roku vždy 12 dětí a mladých lidí a v pronajatých
chalupách vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se snažíme rozvíjet jejich tvořivost, podporujeme sociální schopnosti, posilujeme sebepřijetí
a rozvíjíme praktické dovednosti.
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Na pobytech jsme:
– následovaly Malého prince
na jeho cestě od růže na planety
– svobodně tvořily v Otevřeném
ateliéru, psaly si do vlastních
letnědomních deníků
– koledovaly o Velikonocích,
navštívily sobotní vigílii
– tvořivě přemítaly o svých
sourozencích a nad sebou
jako sourozencem
– zažily setkání v kruhu dívek a žen
na Sedmikráskách a v kruhu
kluků a chlapů na Mužinci
– stanuly tváří v tvář svému
životnímu příběhu
– pomáhaly s péčí o dům
a společný stůl
– zkoušely roli pomocníků, kteří si
vedou pracovní knihu, podepisují
smlouvu, tedy v bezpečném
a tréninkovém prostředí zakoušejí
roli zaměstnance nebo brigádníka
– zažívaly přijetí, pevné a jasné
hranice, podporu

Hlavní náplní programu jsou tvořivé činnosti,
u nichž klademe důraz na prožitek. Využíváme
přístupy arteterapie a arteﬁletiky a další expresivní techniky (prvky dramatické výchovy,
hry na hudební nástroje apod.). Tvorba umožňuje
dětem setkání s vlastními emocemi, nový náhled
na sebe nebo vztahy s ostatními. Dostatečný
počet odborných pracovníků a dobrovolníků
pomáhá dětem zažívat individuální vztah
s dospělým. Děti vedeme k vzájemné
ohleduplnosti, starosti o své věci, a také
společný dům.

V roce 2011 se uskutečnilo 10 sociálně-terapeutických pobytů, tzn. 58 pobytových dní
pro celkem 52 dětí ze čtyř dětských domovů.
16 dětí prožilo s Letním domem více než
15 dnů. Dětem jsme nabídli 353 hodin odborného programu, ve kterém bylo zastoupeno
60 arteterapeutických programů a 58 chýšek.
72 hodin jsme věnovali nácviku pracovních
činností. Kromě skupinových programů
s námi děti měly 2774 individuálních kontaktů.
V roce 2011 se ve službě Sociální rehabilitace
uskutečnilo 17 návštěv za dětmi v dětských
domovech a 1 výjezd za klientem do psychiatrické léčebny.

Individuální psychoterapie
Psychoterapie je určena pro děti z Dětského domova v Klánovicích a je poskytována na základě
konkrétní poptávky ze strany dítěte a dětského
domova. Od září 2011 se terapeutických setkání
účastní pravidelně jednou za týden tři klienti.
Jedná se o děti, jejichž psychické problémy jsou
tak závažné, že vyžadují opakované hospitalizace
na psychiatrii a dlouhodobou psychiatrickou
medikaci.V rámci psychoterapie jsou využívány
techniky expresivních terapií. Psychoterapeutický
proces se zaměřuje na posílení citové vyrovnanosti, umožňuje dítěti nahlížet na situace, které
prožívá a posilovat správné poznávání a hodnocení skutečnosti. Psychoterapie učí dítě navazovat a budovat vztah. Klient má dospělého – terapeuta jen pro sebe. Realizace individuální
psychoterapie v dětském domově probíhá za
vzájemné spolupráce psychoterapeuta, vedení
dětského domova, vychovatelů a učitelů ze škol,
kam klienti docházejí.
V roce 2011 se uskutečnilo 64 hodin psychoterapeutických setkání pro 3 děti z dětského domova
v Klánovicích.
Službu podpořili: MPSV ČR, MHMP, Nadace
Terezy Maxové dětem, NROS ze sbírkového projektu Pomozte dětem!, Nadace Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského, Nadační fond Albert

64
hodin
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PROJEKT K SOBĚ BLÍŽ
Volnočasové aktivity jsou dalším kamenem
pomyslné mozaiky služeb a dotvářejí obraz sociálně-terapeutických pobytů.

Cíle volnočasových programů:
– rozvíjet hravou formou psycho-sociální
schopnosti a komunikační dovednosti
i praktické kompetence dětí a mladých lidí
– posilovat jejich schopnost sebereﬂexe
a podporovat je v aktivním využívání
volného času
Základ volnočasových aktivit tvoří celodenní
výlety do přírody i do města, hraní her deskových, stolních i venkovních, rozcvičky, promítání
ﬁlmů, pohádek či fotograﬁí. Kluci si vyzkoušeli
kovářské řemeslo, ukovali si svůj hřebík a háček.
Společně jsme shlédli řadu zajímavých ﬁlmů.
Vypravili se na výlety v okolí Harrachova a v kopcích Jizerských hor, zahráli si Kubb, anakondu,
kýblovanou či stopovačku. Děti se opět zapojily
do příprav komunitních slavností a společně
s dospělými vytvořili draka pro slavnost Draci
ve Skalách a oprášily svá andělská křídla pro
Andělskou slavnost.

102
hodin

V roce 2011 jsme dětem nabídli celkem
102 hodin volnočasových programů.
Projekt podpořili: MŠMT ČR, Diplomatic Spouses
Association, Nadace Arbor Vitae, Nadační fond
Albert, Nadace Terezy Maxové dětem

Hry mě vždycky baví, hlavně se mi líbí, jak to
je v Letím domě vyvážené, většinou půl dne
tvoříme a půl dne hrajeme hry. Třeba v létě
jsme s kapitánem Kormoránem putovali po
zajímavých ostrovech, ale nejzajímavější byl
stejně sám kapitán.

KOMUNITNÍ SLAVNOSTI
Již pravidelně spoluorganizujeme hudební,
taneční a divadelní představení pro děti a mladé
lidi v dětských domovech i širokou veřejnost.
Draci ve Skalách, 4. ročník
16.—17. 9. 2011 Skály u Protivína
Veliký barevný drak a udatní chasníci, kteří společně s námi zachránili princeznu. Ohnivá show
a zahradní hostina od ﬁrmy Sodexo, s.r.o.
Andělská slavnost, 12. ročník
9.—11. 12. 2011 Krompach
Andělské zvonění, společné zpívání, adventní
nálada při koncertu v Kostele čtrnácti svatých
pomocníků, krásná pohádková představení,
andělský večer. Byla cesta byla ušlapaná…
Slavnosti podpořili: Diplomatic Spouses
Association, MŠMT, Arbor vitae, Umění pro
zdraví, Nadace Terezy Maxové dětem, NROS ze
sbírkového projektu Pomozte dětem!, Nadační
fond Albert, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského, Sodexo, s.r.o., RTM TV

7

VÝSTAVY
Přibližují široké veřejnosti svět dětí z dětských
domovů a odraz tohoto světa v jejich výtvarné
tvorbě. Obrazy a artefakty děti vytvořily na sociálně-terapeutických pobytech.
Cesta barev aneb 121 dní v obrazech
10. — 31. 1. 2011 Krajský úřad Libereckého kraje
1. — 20. 3. 2011 Krajská vědecká knihovna
Liberec (doprovodný program festivalu
Jeden svět)
Dobro-volná komunikace barev
6. 4. — 6. 5. 2011 Evropský parlament –
Informační kancelář v ČR a Zastoupení Evropské
komise v ČR
Domy plné příběhů
9. — 30. 6. 2011 Dům čtení,
Městská knihovna v Praze
Projekty podpořili: Diplomatic Spouses
Association, Nadace Terezy Maxové dětem,
NROS ze sbírkového projektu Pomozte dětem!,
Nadační fond Albert, Prager Zeitung, Evropská
komise – Informační kancelář v ČR a Zastoupení
Evropské komise v ČR, Sodexo, s.r.o., Liberecký
kraj, Městská knihovna v Praze

…Já bych byla na žirafě – ochránila bych ji, aby ji nechytila pastička,
jedla by kokos, pak bychom odjeli do jiného světa.
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Projekt Spolu o krok dále
získal první cenu v kategorii
pro zdraví v soutěži
Ceny Nadace OKD 2011
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SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE
Projekt je určen pro děti a mladé lidi ze spolupracujících dětských domovů starší 15 let. Svou
strukturou navazuje na projekt Sociální rehabilitace a nabízí dvě velké aktivity a to pobyty v tréninkovém bytě pro klienty od 15 do 18 let, kteří
stále žijí v dětském domově a individuální doprovázení pro klienty od 17 do 26 let, kteří se
připravují na odchod z ústavní výchovy, resp.
ji už opustili.
Cílem projektu je připravit klienty na samostatný
plnohodnotný život mimo ústavní výchovu.

Pobyty v tréninkovém bytě
V rámci víkendových pobytů nabízíme po celý
školní rok dvěma šestičlenným skupinám mladých lidí ze spolupracujících dětských domovů
prostor, kde mohou trénovat dovednosti, které
budou již brzy potřebovat v rámci procesu osamostatňování. Šest víkendů je tematicky zaměřeno na oblasti orientace po městě a cestování,
hledání bydlení a práce, hospodaření s penězi,
vedení domácnosti, komunikace s úřady a lidmi
a práce s internetem, trávení volného času
a vztahy. To vše praktickou a zajímavou formou
v reálném prostředí hlavního města, kde bude
řada klientů brzy začínat žít zcela samostatně.
Pobyty pro děti od 15 do 18 let provází stálá
dvojice sociálních pracovníků – muž a žena,
kteří postupně převádí na skupinu větší a větší
odpovědnost za podobu samotných pobytů.
Kromě daného odborného tématu, kdy musí
účastníci řešit v reálném prostředí nácvikem situace z oblasti práce, bydlení, hospodaření
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Na co se na pobytu těším:
– na vás a na společné vaření jídla
– jak půjdeme všichni nakupovat
a vybírat, co si uvaříme
– až budeme zas něco zjišťovat!
Na co se na pobytu netěším:
– na odjezd domů
– na spaní s těma smraďochama
– na vstávání
Co ti utkvělo z minulého setkání:
– naučila jsem se vyznat
v jízdních řádech
– pro mě bylo nové, jak jsme se šli
podívat na byt
– vidět to, jak ty smlouvy vlastně
vypadají a jaké můžou být
podmínky bydlení
– jak se platí kartou a jak se
zakládá účet

s penězi apod., je součástí každého víkendu
tvorba víkendového rozpočtu, jídelníčku, samostatný nákup a vaření, společná péče o byt
a večerní reﬂexe dne v chýšce.
Druhým rokem byl realizován výzkum zaměřený
na přínos pobytů v tréninkovém bytě pro klienty.
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Jako nejužitečnější byly shledány pobyty zaměřené na téma práce a hospodaření s penězi.
Finanční gramotnost byla také jedním z nejčastějších cílů, které si mladí lidé kladli na začátku
programu. V průběhu roku došlo ke zlepšení
praktických dovedností téměř u všech klientů
(9 z 10), což dokládá jak dotazníkové šetření, tak
i zpětné vazby od pracovníků dětských domovů.

33
dní

V roce 2011 se uskutečnilo 11 víkendových
pobytů – tzn. 33 pobytových dní - pro celkem
22 dospívajících z pěti dětských domovů.
Celkem prožili 207 hodin odborného a 51 volnočasového programu.

Sociální pracovníci také s klienty probírají jejich
plány, obavy a představy spojené s odchodem
z dětského domova. V roce 2011 proběhlo
437 individuálních rozhovorů v rámci všech
rozhovorů 11 pobytů, což průměrně vychází na sedm individuálních rozhovorů s dospělým na každého
klienta v rámci jednoho pobytu.

437

Individuální doprovázení
V rámci aktivity doprovázení nabízíme mladým
lidem nad 17 let individuální podporu v jejich procesu opouštění dětského domova, která může
trvat až do jejich 26 let, resp. do období, kdy žijí
svůj život samostatně. Doprovázení probíhá vždy
s jedním z průvodců, který je zároveň sociálním
pracovníkem v tréninkovém bytě, obě aktivity
na sebe mohou tudíž volně navazovat a vyplňují
tak systémovou mezeru v péči o mladé lidi po
odchodu z dětského domova.
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Doprovázený mladý člověk se může do aktivity
zařadit rok před odchodem z dětského domova,
resp. kdykoli po jeho opuštění. Průvodce vyjíždí
za klienty i do terénu – do míst, kde žijí, či studují
a řeší s nimi nejen odchodový plán, ale také
všechny ostatní důležité životní otázky – jako
jsou existenční, pracovní, ekonomické, vztahové,
partnerské apod. Doprovázení se řídí společně
vytvořeným plánem, stejně jako respektuje aktuální potřeby klienta.
Díky dlouhodobé spolupráci s ﬁrmou Sodexo, s.r.o.
jsme mohli také umožnit pracovní stáž třem
klientům doprovázení, z nichž jeden získal
po zkušební době pracovní smlouvu.
V rámci služby Spolu o krok dále jsou důležitou
součástí pravidelného kontaktu s klienty výjezdy
do dětských domovů a také na sociálně-terapeutické pobyty.
V roce 2011 bylo dlouhodobě doprovázeno
13 klientů, dalších 13 potom krátkodobě, či byli
podpořeni jednorázově, telefonicky či písemně.
Proběhlo 72 osobních setkání s klienty, 7 setkání
s blízkými klientů a 8 setkání případových.
Mimo osobní setkání měli pracovníci s klienty
dalších 398 kontaktů telefonických či písemných,
126 kontaktů s jejich blízkými či spolupracujícími
odborníky a 74 kontaktů nutných k zařízení
nezbytných věcí pro klienty.
Službu podpořili: MPSV ČR, MHMP, Nadace
Terezy Maxové dětem, Nadace OKD, ČEPS, a.s.,
SMP CZ, s.r.o.

26
klientů

13
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dobrovolníků

PROJEKT ROZVOJEM
KE STABILITĚ

LIDÉ V LETNÍM DOMĚ

Projekt přispěl k profesnímu rozvoji zaměstnanců
a ke zkvalitnění poskytovaných služeb Letního
domu pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí
z dětských domovů. Vzdělávací systém se skládal z individuálního vzdělávání zaměstnanců
(dle vzdělávacích plánů rozvoje), vícedenních
skupinových tématických vzdělávacích setkání
a z exkurzí v odborných zařízeních. V rámci projektu byl dokončen další cyklus vzdělávání dobrovolníků, kterého se zúčastnilo 9 nových dobrovolnic. Projekt byl ukončen k 30. 4. 2011.
Na závěr projektu byla sestavena souhrnná
skripta ze vzdělávání v období 2009 – 2011.

Statutárním orgánem Letního domu je pětičlenný
Výbor volený na období tří let.

V roce 2011 jsme kromě individuálního vzdělávání některých zaměstnanců realizovali exkurzi
to o.s. DOM a Psychiatrické léčebny v Bohnicích,
bylo proškoleno 9 nových dobrovolníků (7 z nich
následně uzavřelo dobrovolnickou smlouvu.
Projekt Rozvojem ke stabilitě je v plné výši
ﬁnancován z Operačního programu Praha –
Adaptabilita Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu ČR.
Investujeme do vaší budoucnosti.
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VÝBOR LETNÍHO DOMU

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
předsedkyně Výboru, vysokoškolská pedagožka
PhDr. Marie Šusterová
členka Výboru, vedoucí Intervenčního centra, CSSP
Mgr. Anna Audrlická
členka Výboru, manažerka kvality QED GROUP, a.s.
Petr Vacek
člen Výboru, herec
Jiří Kokrda
člen Výboru, individuální, skupinový
a rodinný terapeut, arteterapeut

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Cyril Zákora
ředitel
Ing. Renata Špatzová (do 31. 8. 2011)
ﬁnanční manažerka
Ing. Petra Ponrtová (od 1. 9. 2011)
ﬁnanční manažerka
Marie Špatzová (do 31. 10. 2011)
pomocná účetní
Mgr. Andrea Blahovcová
projektová manažerka
Mgr. Jana Plessingerová
(od září 2011 na mateřské dovolané)
vedoucí služby Spolu o krok dále

Mgr. Klára Joklová (od 1. 9. 2011)
vedoucí služby Spolu o krok dále
Bc. Jan Vrzáček
vedoucí služby Sociální rehabilitace
Mgr. Lucie Kokrdová
speciální pedagožka/psychoterapeutka ve službách Spolu o krok dále a Sociální rehabilitace
Bc. Robert Antropius
sociální pracovník ve službě Spolu o krok dále
Mgr. Tomáš Klumpar (od 1. 10. 2011)
sociální pracovník ve službě Spolu o krok dále
Mgr. Anna Víšková
pedagogická pracovnice/arteterapeutka
ve službě Sociální rehabilitace
Mgr. Alena Pohořelská
sociální pracovnice/arteterapeutka ve službě
Sociální rehabilitace
Mgr. Zuzana Nápravová
pedagožka ve službě Sociální rehabilitace/koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Martina Veselá
(od července 2011 na mateřské dovolené)
koordinátorka projektu Rozvojem ke stabilitě
a PR pracovnice
Mgr. Marta Kolská
na mateřské dovolené

Další spolupracovníci
Mgr. Lucie Čelikovská, týmová supervizorka
Jana Doležalová, masérka a aromaterapeutka,
účast na sociálně-terapeutických pobytech
Pavel Dufek, graﬁk, prezentační materiály,
ﬁremní novoročenky

Mgr. Lada Hánlová, pedagožka,
v týmu od roku 2009
Mgr. Dana Hradcová, poradenství v řízení organizace a strategickém plánování
PhDr. Alena Paloušová, supervizorka služby
Sociální rehabilitace a aktivity Doprovázení
Jiří Kokrda, metodické vedení projektu
Spolu o krok dále
Bc. Adéla Rudá, studentka Filosoﬁcké fakulty
UK v Praze, účast na sociálně-terapeutických
pobytech
Mgr. Danuše Struková, supervizorka individuální
psychoterapie
PhDr. Jiří Šafr, PhD., metodolog, spolupráce
v rámci projektu Spolu o krok dále
Mgr. Vlasta Šormová, pedagožka, účast
na sociálně-terapeutických pobytech
Tomáš Vrtal, fotograf

Dobrovolníci
MUDr. Jan Audrlický, psychiatr, v týmu od roku
2006
Lucie Autengruberová, vedoucí provozu gastronomie – síť provozoven v ZOO Praha, v týmu
od roku 2011
Mgr. Eva Dodková, výtvarnice a pedagožka,
v týmu od roku 2002
PhDr. Lucie Hajdušková, PhD., výtvarná pedagožka a lektorka, v týmu od roku 2002
Klára Hamplová, studentka Pedagogické fakulty
MUNI v Brně, obor Učitelství speciální pedagogiky a francouzštiny pro ZŠ, v týmu od roku 2009
Mgr. Lukáš Hejduk, právník, v týmu od roku 2011
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Bc. Jiří Klimeš, DiS., sociální pracovník, v týmu
od roku 2011
Mgr. Marta Kolská, coffee specialistka, v týmu
od roku 2007
Eva Kozáková, studentka Filosoﬁcké fakulty UK
v Praze, obor psychologie, v týmu od roku 2011
Denisa Nováková, studentka Pedagogické fakulty UK, obor VV-ZUŠ, v týmu od roku 2011
Bc. Lenka Mejdřická, studentka Pedagogické
fakulty UK, v týmu od roku 2010
Bc. Hana Míková, studentka Pedagogické
fakulty UK, obor speciální pedagogika,
v týmu od roku 2010
Kristýna Mikulková, studentka Pedagogické
fakulty UK, obor VV-ZUŠ, v týmu od roku 2011
Bc. Petra Milsimerová, studentka Fakulty
humanitních studií UK, koordinátorka dobrovolníků v Občanském sdružení Sue Ryder, v týmu
od roku 2010
Renáta Morávková, manažer realitní kanceláře,
v týmu od roku 2010
Bc. Lenka Olbertová, asistentka pedagoga,
v týmu od roku 2001
Mgr. Linda Pavelková, pedagožka, v týmu
od roku 2009
Markéta Pekárková, studentka Filosoﬁcké
fakulty UK v Praze, obor psychologie, v týmu
od roku 2010
Bc. Barbora Petránková,
studentka Psychoterapeutických studií
na FSS MU, v týmu od roku 2009
Bc. Zuzana Pipková, studentka Přírodovědné
fakulty UK, v týmu od roku 2008
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Bc. Vlasta Stulíková, studentka Fakulty
humanitních studií UK, obor antropologie,
v týmu od roku 2009
Hana Růžičková, personalistka, v týmu od roku
2011
JUDr. Lucie Trnková, advokátka, v týmu od roku
2010
Bc. Jaroslav Vančata, fotograf, v týmu od roku
2011
Mgr. Blanka Vrzáčková, pedagožka, v týmu
od roku 2007
Tito dobrovolníci odpracovali v roce 2011 celkem
2461 dobrovolnických hodin. Jejich pomoci si
velice vážíme a děkujeme za ni!

2461
hodin
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETNÍM DOMĚ ZA ROK 2011
– FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA sestavená ke dni 31. prosince 2011
AKTIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek – osobní automobil
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě a v prodejnách
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
Jiné pohledávky
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

80 600
323 125
-64 480
-323 125
114 695
17 105
402
336 367
61 075
4 904
243 100
3 250
797 018

Komentář:
AKTIVA
Dlouhodobý hmotný majetek – darovaný osobní automobil Mercedes Benz oceněný hodnotou uvedenou
v darovací smlouvě.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – např. pračka, počítačová technika, fotoaparát apod.
Zboží na skladě – darovaná výpočetní technika.
Odběratelé – neuhrazené faktury odběratelům, byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2012.
Jiné pohledávky – pohledávky k jednotlivým donorům z titulu přidělených grantů, které budou proplaceny
po předložení řádného vyúčtování přijatých příspěvků, případně průběžných zpráv v roce 2012.
Příjmy příštích období – přeplatek za služby spojené s pronájmem kanceláře, který byl vrácen až v roce 2012.
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PASIVA – stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)
Vlastní jmění
Fond veřejné sbírky
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

195 295
31 785
79 167
189 078
4 221
111 597
59 772
11 497
93 383
21 223
797 018

Komentář:
PASIVA
Vlastní jmění – tvoří darovaný osobní automobil a darovaná výpočetní technika.
Fond veřejné sbírky – byl vytvořen pro shromažďování ﬁnančních prostředků získaných v rámci veřejné sbírky
(poměrná část tržeb z prodeje kalendářů, pohledů, záložek, obrázků apod., přijaté dary na účet veřejné sbírky),
při použití těchto prostředků jsou bezprostředně převáděny do výnosů.
Nerozdělený zisk – je tvořen především z výsledků hospodaření (zisky případně ztráty) za minulá období.
Výnosy příštích období – přislíbené grantové příspěvky, které byly schváleny a smlouvy podepsány v roce 2011,
ale jejich čerpání bude uskutečněno až v roce 2012.
Dohadné účty – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2011, a tudíž na ně byla
vytvořena dohadná položka.
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. prosince 2011
NÁKLADY (v Kč)
Materiálové náklady celkem
Potraviny
Kancelářské potřeby a odborná literatura
Drobný majetek a vybavení
Ostatní materiálové náklady (výtvarný a hudební materiál,materiál na dokumentaci,
zdravotnické, hygienické a čistící prostředky apod.)
Spotřeba energie
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů
Náklady na reprezentaci
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa sítě a internet. stránek)
Nájem kanceláře
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na sociálně-terapeutické pobyty,
pronájem tréninkového bytu)
Vzdělávání (školení, kurzy, konference, lektorné, individuální vzdělávání)
Dokumentace – služby, tisky a propagace
Supervize,intervize a odborné poradenství
Dopravné
Drobný nehmotný majetek
Ostatní služby (zdravotní prohlídky, vstupné na sportovní a kulturní akce, honoráře
za vystoupení, předplatné apod.
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady – pracovní smlouvy
Mzdové náklady – DPP
Náhrady – nemocenská
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Daně a poplatky
Zákonné pojištění Kooperativa
Ostatní pojištění (kancelář, auto, pojištění zaměstnanců a dobrovolníků)
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Tvorba opravných položek k zásobám
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
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281 043
115 984
16 364
32 629
67 663
18 694
29 709
646 887
22 160
73 673
577
80 723
114 000
207 240
21 250
35 386
30 000
288
10 312
51 278
2 441 758
1 732 044
116 680
8 605
584 429
99 230
7 230
7 499
23 401
16 120
42 000
2 980
3 468 918

VÝNOSY (v Kč)
Tržby celkem
Prodej obrázků, pohledů a kalendářů
Fakturace dětským domovům – příspěvek na činnost sdružení
Ostatní faktury služeb v rámci hlavní činnosti
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF pro externí ﬁrmy
Ostatní výnosy celkem
Úroky, kurzové zisky a ostatní výnosy
Náhrady od pojišťovny, vrácená kauce
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem
Granty nadací
Finanční dary fyzických a právnických osob
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary)
Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor rodiny a ochrany práv dětí
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy
Grant EU – operační program Praha adaptabilita
Výnosy celkem

264 958
2 343
125 915
36 000
100 700
31 756
995
30 761
1 562 962
1 310 130
221 454
31 378
1 688 409
703 000
462 918
40 000
291 600
190 891
3 548 085

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření – zisk

3 548 085
3 468 918
79 167

Zisk bude použit především k úhradě ztrát minulých let.
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PODĚKOVÁNÍ LETNÍHO DOMU
Poděkování za spolupráci
Česká arteterapeutická asociace
Česká rada dětí a mládeže
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Dětský domov Unhošť
Divadlo Mimotaurus České Budějovice
Kateřina a Lucie Podhorovi – Chalupa Pod
Nosem
Kapela Řez dřevem
Kytlický chrámový sbor
Muzika Dokolečka
Občanské sdružení Rozum a cit
Občanské sdružení Švagr
Obec Krompach
Obec Skály
RNDr. Josef Šplíchal SDB – Římskokatolická
farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí
Pavel Zícha – kovářská dílna
Petr Blažek a Miroslav Neumann – chata Piktych
Sdružení SKOK
Soukromý dětský domov Korkyně
Transcom Worldwide Czech Republic, s.r.o.
Volné divadelní sdružení umělců Žlutý kopec

Poděkování dárcům ﬁnancí
ČEPS, a.s.
Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN)
D2 Consult Prague, s.r.o.
Diplomatic Spouses Association
Evropská unie z Evropského sociálního fondu
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace Arbor vitae
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského
Nadace OKD
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Umění pro zdraví
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Nadační fond Albert
SMP CZ, s.r.o.
Filip Jakubec
Jakub Adam
Jan a Eva Turkovi
Jiří Ponrt
Lukáš Hejduk
Marcela, Petr, František, Magdaléna Markovi
Pavel Dufek
Renata Špatzová
Samuel Titěra
a další drobní dárci prostřednictvím kampaně
Udělej z komára velblouda!
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Poděkování dárcům zboží a služeb

Projekty a služby Letního domu podpořili

Antee, s.r.o.
Barrandov Studio, a.s.
Bio nebio, s.r.o.
Boxed, s.r.o.
Centrum FotoŠkoda
Český rozhlas Regína
Country rádio
Elektrooáza Maděra a Šípek, s.r.o.
Fajn Rádio
Graffneck shop
Chalupa Pod Nosem
Chata Piktych
Chata v Zákoutí, Vilma Chmelařová
IKEA
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Maděra a Šípek, spol. s.r.o.
Merck spol. s.r.o
Nadace Vodafone Česká republika
Papírnictví AKM, s.r.o.
Pavel Dufek – dufdesign.cz
Pražská paroplavební společnost, a.s.
Rádio 1
RTM TV
Sodexo, s.r.o. – S námi je každý den lepší!
Tichý, Macoun, s.r.o.
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Vespera Siderius, o.s.
Zlatá loď, s.r.o.
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