Výroční zpráva2005

Posláním Letního domu je umožnit dětem a mladým
lidem, zejména z dětských domovů, nalézat a využívat
zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti k posílení pozitivního
vztahu k sobě i k okolí.
Působení Letního domu je založeno na výchově a léčbě uměním.
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ÚVODNÍ SLOVA
Vážení a milí čtenáři letnědomní Výroční zprávy 2005,
již devátým rokem nabízíme nahlédnutí do dní v Letním domě.
V roce 2005 tu byl Letní dům pro děti a mladé lidi z dětských
domovů v Radeníně, Krompachu, Písku, ale také pro všechny
děti a jejich dospělé, kteří do Letního domu nahlédli během Bambiriády, Kolem kašny, letních happeningů a Andělské slavnosti.
Je přetěžké na těchto několika „výročních“ stranách pojmout
a zachytit celý dlouhý a proměnlivý rok 2005. V mnohém jsou
lidé z Letního domu stále na rozcestí, vydávají ze sebe to nejlepší, znovu se obnovují pro to, aby uměli dobře podporovat
děti a mladé lidi, kteří do Letního domu přijíždějí. Není snadné
nabízet oporu, podporu, pomoc, pohlazení a blízkost dětem
a mladým lidem, kteří toho všeho potřebují tak akorát, ale přesto mnoho, a je to pro ně jedinečná a neobyčejná možnost, jak
najít sebe sama a vzít svůj život do svých rukou. O této křehké
a těžké poloze našeho potkávání se s dětmi a mladými lidmi
víme, často o ní mluvíme, radíme se o tom s moudřejšími, hledáme ty správné cesty. Jako nezisková organizace se ale daleko více potýkáme s neviditelnou, ale o to přítomnější mašinérií
vykazování, prokazování, dokazování účelnosti, převádění všeho, co se děje, do čísel a kolonek a všelijakých slov… Jistě
nejen Letní dům, ale i jiné neziskové organizace tvrdě bojují
o své místo, o příležitost být pro druhé. Někdy z toho máme
řádně zamotanou hlavu a přiznáváme se k tomu.
Jak to v Letním domě voní, chutná, jak je to u nás barevné, jaké
světlo prochází okny, kdo právě otevřel dveře, kdo haleká na
chodbě, kdo zrovna dokončil svůj obraz… můžete objevovat
na našich webových stránkách www.letnidum.cz každý den.
Převeliké DÍKY všem Vám, kdo jste konání Letního domu podporovali v roce 2005. Pro nás všechny, kdo Letní dům utváříme,
je důležité cítit Vaši podporu.

P.S. Letní dům stále ještě nemá svůj dům a tak je stále Letním
domem bez domu, ale může být kdekoliv tam, kde si ho společně stvoříme, tam, kde se scházíme kolem společného stolu,
tam, kde hledáme, jak a kudy dál v životě…

Letní dům na rozcestí
O letošním létě budeme příští rok psát, že bylo hodně horké,
přímo nezvykle - podobně jako zima byla také pořádná. Myslím
si ovšem, že Letnímu domu bylo v minulém roce horko i bez
veder, protože se tak trochu přerozuje. A to je vždycky náročné.
Přerozuje se v tom, že jeho hlavní aktéři, tedy ti, kdo nesou tíhu
všech starostí i radost všech úspěchů, se snaží spojit přednosti dobrovolné práce s přednostmi práce profesionální, což je
někdy víc než složité. Letní dům dělal v minulém roce to co
vždycky, a přece je v jeho činnosti posun: jeho lidé se začali
zabývat nejen zmírňováním následků traumat a trablů dětských
duší, jak to dělali a dělají v rámci svých obvyklých aktivit, nýbrž
začali pracovat i na tom, aby se vůbec změnila situace u nás v
náhradní rodinné péči, neboť především tam leží leckterý zakopaný pes. Ne že by se práce Letního domu stala potom zbytečnou, ale snad se stane trochu lehčí, méně náročnou v tom
smyslu, že jedna malá organizace toho zas tolik nezmůže a
potřeby dětí z dětských domovů, především ty vztahové, jsou
prakticky k nenasycení. V oněch nových aktivitách a rozhodnutích vidím cestu dopředu. Zakladatelská generace lidí z Letního
domu má za sebou už pěknou řádku let vyčerpávající práce práce smysluplné, krásné, ale také stravující. Je třeba za tuto
práci poděkovat všem, kdo jí i v minulém roce věnovali svůj
čas, nadšení, obětavost, lásku a kus sebe, ale je také třeba je
podporovat v tom, aby mohli najít novou cestu ve spleti administrativního a institucionálního labyrintu, aby měli víc klidu pro
svou práci i pro sebe sama. Já věřím, že se to podaří.
doc. PhDr. Mireia Ryšková Th.D.
předsedkyně o.s. Letní dům
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Znáte pohádku o ptáku Nohovi?
O tom velkolepém a nedostižném tvoru, který před pradávnými
věky vládl všemu světu z hnízda v kráteru obří sopky? Byl
obklopený úctou a bázní všech živoucích zvířat a po čem
zatoužil, to měl. Radoval se ze života až do chvíle, kdy mu
z nebe spadlo do hnízda obrovské černé vejce. Noh se nejprve
zaradoval – těšil se, že mu vejce dá bratra a on nebude tak
opuštěný, tak sám ve své velikosti a síle. Po čase mu však vejce začalo vadit. Překáželo mu, hnízdo už nebylo tak pohodlné
a prostorné, omezovalo ho. Pták Noh se rozhodl, že jej zničí.
Chtěl ho svrhnout z hnízda, ale ani s ním nepohnul. Chtěl ho
rozbít, ale jeho diamantově tvrdý zobák nezpůsobil ani škrábanec tomu černému vejci. Pták Noh byl bezmocný, trápil se
a umínil si, že nesmí promarnit chvíli, kdy vejce pukne. Usmrtí
toho troufalce, jež z vejce vyjde. Nemohl jíst ani spát a jen
čekal…
Když jednoho dne vejce puklo, vyvolalo to zemětřesení. S otevřeným zobákem, neschopen pohybu pták Noh sledoval, jak
z puklin vyletěl Fénix. Nádherný pták s jiskřícími péry, nevídaných barev a s démantovýma očima. Celé nebe se rozzářilo
a obzor přetnula skvostná duha. Fénix se vnořil do světla.
A pták Noh až do konce života nepřestal litovat té promarněné
chvíle, jež tu byla, zmizela a už se nikdy nevrátí.
Tahle pohádka má, myslím, leccos společného s každým z nás.
Každý z nás se ve svém životě potýká s nějakým černým vejcem. Někdo docela malým, jiný přetěžkým.
Lidé v Letním domě pomáhají dětem, kterým spadlo černé vejce takříkajíc přímo do kolébky. Neměli bychom jen nečinně přihlížet. Nepromarněme tu chvíli, kdy můžeme pomoci. Letní
dům k tomu nabízí dobrou příležitost. Přeji všem z týmu Letního
domu mnoho sil a trpělivosti - vejce je přece jen křehká věc.
A nikdo z nás dopředu neví, kdy praskne…
Mgr. Jana Nermutová
místopředsedkyně o.s. Letní dům

Je mnoho neziskových a zájmových organizací, u kterých se dá
říct, že kdyby nebyly, nic by se nestalo. Jistě, na světě by třeba
nebylo tak příjemně, kdyby se nescházeli kuželkáři, ale i bez
kuželkářů má naše společnost šanci přežít. S Letním domem je
to jinak. Letní dům potřebují děti z dětských domovů. Letní dům
potřebuje celá společnost, všichni potřebujeme Letní dům. Tak,
jako potřebujeme školy a nemocnice. Jen nám to ještě nedošlo.
To, co dělá Letní dům, není nějaké dobro po práci, to je naprosto nutná činnost. Děti z dětských domovů přes veškerou péči
nedostávají to, co by potřebovaly. Sice na ně neprší a mají co
jíst, dostane se jim jistého vzdělání, ale většinou není čas zabývat se tím, co si děti nesou uvnitř. A přitom právě tady bývají
příčiny toho, že dítě po odchodu z dětského domova skončí na
ulici, krade, fetuje, živí se prostitucí...Možná je jednodušší a levnější pomoct, dokud je to ještě možné, než zavírat lidi do vězení. S Letním domem si děti hrají, malují, dělají divadlo, zpívají
a povídají si. Kupodivu právě tyto „zbytečné“ činnosti dokážou
víc než léta kriminálu. Letní dům pomáhá. Pomozme Letnímu
domu pomáhat. Pomůžeme sami sobě.
Petr Vacek
místopředseda o.s. Letní dům
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S Letním domem se malí i velcí z našeho domova přátelí již
sedmým rokem. Letos měly děti největší zájem o socio-terapeutické pobyty, program sociálního začleňování, mořský pobyt,
socio-terapeutický pobyt pro děvčata Sedmikrásky. Velkým
překvapením pro rok 2006 je pozvání dětí k účasti na MS v kopané v Mnichově, kde se děti budou moci prostřednictvím
sportu spřátelit s dětmi z různých zemí. Jednoznačně nejoblíbenější je každoroční komunitní akce Andělská slavnost.
Po dohodě s pracovníky Letního domu jsme v letošním roce
dali dětem možnost přihlásit se na jednotlivé akce pouze na základě vlastního rozhodnutí. Výsledkem bylo, že vyplněných přihlášek děti odevzdaly většinou více. Pak nebylo snadné vyhovět všem.
Vážím si vysoké profesionality, osobnostní vybavenosti a obrovského lidského nasazení pracovníků Letního domu. Přeji jim
mnoho dalších úspěchů v práci i v získávání finančních prostředků a nových sponzorů.
Někdy se zdá, že naše společnost vyznává jen úspěch a konzum. Letní dům nám dává znamení, že tomu tak není... Děkuji
jménem svým i jménem dětských krompašských srdcí.
Mgr. Regina Stiblíková
ředitelka DD a SŠ Krompach

Děti o Letním domě
Letní dům jsem si představovala, že bude velký a okolo něj všude listy jako ozdoba. Když mě přihlásili na Letní dům, tak jsem
si myslela, že to bude jinak, ale ne, je to stejný, jak jsem si to
představovala. Jsem moc ráda, že jsem tu a poznávám lidi, které jsem neznala a teď je znám. Na Letní dům jsem přijela, protože jsem chtěla. (…) Je mi tu moc dobře i veselo, prostě je to pro
mě jako by malinká rodina, která mě vzala mezi sebe.
Na začátku mě nejvíc bavilo, jak jsme malovali nebo kreslili na
tu velkou čtvrtku. Pak druhej den jsem si řekla, že na Letní dům
budu jezdit pořád, že ho chci ještě víc a víc poznat. Když jsem
viděla „chýšku“, tak jsem si řekla, jak to mohli udělat a kde vzali ty krásné barvy na tu látku. V „chýšce“ se mi moc líbí a líbí se
mi tu všecko. A ještě jsem zapomněla říct, že tady jsem poznala věci, které jsem chtěla poznat a taky se mi to splnilo.
Letní dům je pro mě zajímavý. Nejvíc se mi líbí „chýška“ a na ni
nikdy nezapomenu, budu vzpomínat na „chýšku“ a na ty dny,
které jsem tu v Letním domě prožila. A těším se na příští pobyt,
až zase přijedu a bude to jiný než to bylo teďka. Těším se zase
na přátele.
Matylda P.
Jsou tady dobrý lidi. Pro nás si připravují různý programy.
Pokaždý se mi tu líbí. Mám se tu dobře. Vždy poznám jiný lidi.
Je to jako rodina, trošku větší. A je mi s nima dobře.
Verča J.
Kdybych měla ve stručnosti, v pár větách napsat, co pro mě
Letní dům znamená, nešlo by mi to. Pokusit bych se určitě
mohla. (…) Co to pro mě vlastně všechno znamená? Co mě
tady baví, co mi pobyt dává a jak na mě celé prostředí a společnost působí?
Když jsem poprvé přijela na pobyt, bylo to pro mě něco úplně
jiného. Ani jsem potom nechtěla říkat, že jsem byla na táboře.
Tábor je pro mě postaven na něčem jiném. Na táboře nezažívám takové sblížení, nemám pocit té krásné, příjemné relaxace,
odpočinku a možnost tvoření. Moc pro mě tyto pobyty s Letním
domem znamenají. Vždy, když jsem zde, mám pocit, jako bych
byla v tak trochu jiném světě. Ve světě, kde je všechno milé,
klidné, zdravé a kde neexistuje žádný stres a spěch. Mohu se
také více zaměřit sama na sebe. Více se poznat, očistit a posílit
svoji mysl. Poznávám na sobě, že zde nacházím vnitřní klid a
pohodu.
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Cesty, kterými se s Letním domem vydávám, jsou hezky zvláštní, barevné, tvořivé a trochu i neznámé. A když pak po celém
dnu, plném zážitků, usednu s ostatními do „chýšky“, je mi krásně. Cítím se uvolněná a mám v mysli jen samé příjemné pocity.
A vždy, když odjedu, krásně naladěna a pročištěna, snažím se
do jiného prostředí alespoň kousek z toho tepla, co ve mně
zůstane, rozdávat dál. Moc doufám, že na pobyty budu jezdit
dál, dokud to bude jen možné.
Romča K.
Letní dům pro mne znamená mnoho. Na Letní dům jezdím moc
ráda. V Letním domě se toho spoustu naučím: malovat, kreslit,
vnímat a bůhví co ještě. Jsem ráda, že jsem na Letní dům začala jezdit. Jsou tu i bezva lidi. Mám moc ráda, když je nějaké
téma (například „Staň se obrazem“), na kterém jsem kreslila
Vincenta van Gogha. Mám ráda i jídla, která se v Letním domě
vaří. Je tu sranda a vůbec, je to tu príma. Také mám ráda
i vedoucí. Jsem ráda, že můžu poznat i nějaké nové lidi. Letní
dům jsem si představovala, že na něj budou jezdit jiné děti
z dětských domovů. Že poznám ostatní. Že bude jenom v létě,
ale to jsem se spletla – pobyty jsou celý rok. Líbí se mi, kam
vždy jezdíme. Líbí se mi, když každý večer chodíme do „chýšky“. Tam si vždy povídáme o dnu, jak jsme ho prožili. Pak si zpíváme a někdy i čteme. Mám ráda i snídaně v Letním domě. (…)
Mám radost, když jedu do Letního domu. Hezky se o nás starají. Už předem se těším na další pobyty. (…)
Lucka L.
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O LETNÍM DOMĚ
Posláním Letního domu je umožnit dětem a mladým lidem,
zejména z dětských domovů, nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti k posílení pozitivního vztahu k sobě
i k okolí. Letní dům také otevírá své imaginární dveře dětem
a mladým lidem, kteří vyrůstají v rodinném zázemí. Působení Letního domu je založeno na výchově a léčbě uměním.
Občanské sdružení Letní dům je nestátní nezisková organizace,
která od roku 1997 poskytuje sociální služby dětem a mladým
lidem s nařízenou ústavní výchovou v dětském domově.
Nabízené služby jsou kontinuální a dlouhodobé, poskytované
prostřednictvím socio-terapeutických pobytových programů,
socio-terapeutických programů v dětských domovech, komunitních akcí a programů sociálního začleňování. Během práce
s dětmi a mladými lidmi jsou využívány především postupy
z expresivních terapií, skupinová i individuální práce. Součástí
činnosti Letního domu je i výstavní cyklus Cestou domů a kontakt s dětmi a mladými lidmi v průběhu celého roku.
V současné době občanské sdružení Letní dům spolupracuje
s Dětskými domovy a Speciálními školami Krompach, Radenín
a Písek. Pořádané aktivity probíhají především v pronajatých
objektech a v dětských domovech.
Odborná garance činnosti Letního domu je zajišťována supervizními setkáními s PhDr. Yvonnou Luckou a doc. PaedDr.
Janem Slavíkem, Csc.
Letní dům je od 30.10.2002 držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle §49 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Pověření nám bylo Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem sociální péče a zdravotnictví uděleno v tomto rozsahu:
– Pořádání přednášek a kurzů (v rámci poradenské činnosti)
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou.
[Viz §48 odst.2 písm. a)]
– Činnosti zaměřené na poskytování pomoci při překonávání
nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem
umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního. [Viz §48 odst.2 písm. b)]
– Zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů.
[Viz §48 odst.2 písm. c)]
Jsou pro nás závazné Standardy kvality sociálních služeb,
vydané v roce 2002 MPSV. V každodennosti Letního domu usilujeme o jejich naplňování.
Od 14.6.2001 je Letní dům mimořádným členem České rady
dětí a mládeže. Od roku 2003 je Letní dům členem SKOKU
(Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací
působících v sociální a zdravotně sociální oblasti).
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ČINNOST LETNÍHO DOMU
1. SOCIO-TERAPEUTICKÝ PROGRAM
Letní dům dětem a mladým lidem z dětských domovů nabízí
socio-terapeutické pobytové programy a socio-terapeutické
programy v dětských domovech.
Letní dům socio-terapeutický program nabízí nejčastěji formou
pobytů, které trvají 3 až 14 dní a účastní se jich komorní dětská
skupina. Dětem je poskytována 24 hodinová péče. Tu zabezpečuje pobytový tým Letního domu, který je složen z odborných
pracovníků a dobrovolníků. Odborný program pobytů je založen na využití arteterapie, artefiletiky, muzikoterapie, tvořivé
dramatiky, práce s tělem v psychoterapii a umění. Socio-terapeutický program je sestaven tak, aby byla posilována psychická a sociální kondice dětí a mladých lidí. Má co nejoptimálněji
nastavený rytmus střídání terapeutického programu, sportovních aktivit, volného času dětí a společné péče o dům.
Socio-terapeutické programy v prostorách dětských domovů
jsou vždy zaměřeny na určitá témata a aktivity (drogová prevence, koheze dětské skupiny, artefiletické programy, tanečněpohybové dílny apod.) a probíhají v blocích. Jejich průběh je
plně zajištěn odborným týmem Letního domu.
Socio-terapeutické programy jsou pečlivě připravovány, průběžně hodnoceny a reflektovány během pravidelných týmových intervizí a supervizí.
Jedním z hlavních cílů každého socio-terapeutického pobytového programu je, aby si děti odvážely prožitek toho, že se
někde mohou cítit „jako doma“.
V Letním domě „jako doma“ znamená cítit:
– atmosféru přijetí
– vzájemnost
– bezpečí
– srozumitelnost vztahů
– přítomnost pravidel
– přítomnost důvěry
– dlouhodobost a trvalost
Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme
dětem a mladým lidem během socio-terapeutických programů
tyto činnosti:
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
– poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ubytování a stravování
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Přehled zrealizovaných socio-terapeutických
programů v roce 2005
Socio-terapeutické pobytové programy
Datum

Počet Počet
dní
dětí
4.–6.2.
2
13
21.–27.2.
6
14
24.–28.3.
3
12
15.–17.4.
2
8
13.–15.5.
2
8
6.–15.7.
9
15
19.–28.7.
9
15
16.–24.9.
8
31
27.–30.10.
3
14
17.–20.11.
3
11
Celkem
48
141

Název

Místo konání

Sálání
Útočiště
Jarní probouzení
Ochutnávka
Chýška
Staň se obrazem I.
Staň se obrazem II.
Mořský čas
Indiánský podzim
Sedmikrásky

Smečno
Smečno
Smečno
Smečno
Smečno
Smečno
Smečno
Itálie
Smečno
Smečno

Socio-terapeutické programy v dětských domovech
Datum
Počet dní
6.–7.5.
2
11.–12.11.
1
26.11.
1
9.12.
1
Celkem
5

Počet dětí
40
40
20
45
145

Místo konání
Krompach
Krompach
Písek
Krompach

Ukázka socio-terapeutického pobytového programu
Sálání (4.–6. února)
Socio-terapeutický pobytový program proběhl během pololetních prázdnin ve Smečně. Byl určen pro děti z Dětského domova Radenín. Pobyt, který byl zaměřen především na muzikoterapeutický program, imaginace a relaxace, přinesl 13 dětem
a 7 členům týmu radostné a hřejivé chvilky uprostřed zimy.
Během pobytového programu jsme při práci s dětmi využívali
techniky artefiletiky a arteterapie (např. malování ročních období na základě imaginace), muzikoterapie (např. hra na rytmické
nástroje a africké bubny, společné zpívání), techniky skupinové
psychoterapie (např. večerní komunitní reflexe), zážitkové pedagogiky (např. fyzicky vyčerpávající závod zaměřený na upevnění
vazeb ve skupině), relaxační techniky a masáže…V průběhu
pobytu Sálání jsme se snažili podporovat dětskou kreativitu,
fantazii, schopnost sebevyjádření, schopnost relaxovat a dovednost pečovat sám o sebe.
A trochu jinými slovy ještě jedenkrát o Sálání:
Uprostřed zimy, která je kolem nás už příliš dlouho nebo možná
právě tak akorát, jsme v Letním domě přivítali malé i velké děti
z radenínského zámku, tedy dětského domova. Uprostřed zimy,
která zem zakrývá chundelatou sněhovou peřinou, jsme společně prožili několik sálajících dní. A nebyli to jen slunce a oheň,
kdo nás zahřáli na duši i na těle. Sluneční a ohnivou energií nás
naplnili mnohobarevné tvořivé zážitky:
Velké muzikální malování nám propojilo uši a ruce plné barev.
Ponořili jsme se do hudby. A naše naplnění tóny, rytmem
a vnitřními obrazy jsme zkusili co nejvíce prožít. A z těchto prožitků se zrodilo překvapivě mnoho velkých obrazů.
Putování po království čtyř ročních období nám v naší fantazii otevřelo cestu koloběhem roku. Zkoušeli jsme naše putování
vymalovat do obrázků jarních, letních, podzimních, zimních
a jiných.
Dunivé bubnování nás všechny propojilo v magickém a zázračném rytmu. Hledali jsme souzvuk našeho hlasu a hlubokých
tónů bubnů. A mnohým z nás se to podařilo.
Muziko-hrátky nám ukázaly, že s hudbou se dá dovádět, že se
jí dá naslouchat, že se při ní dá odpočívat. Hřejivým vlídným
teplem nás naplnily naše společné večery v chýšce, scházení
se u jednoho velikého stolu a další drobné nezachytitelné okamžiky.
V náruči zimy nám bylo spolu hřejivě, barevně, pestře a vlídně.
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2. PROGRAM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Programy sociálního začleňování jsou primárně zaměřené na
mladé lidi z dětských domovů od 15 do 18–19 let. Tyto programy mladým lidem umožňují získávání nových schopností, zvyšování soběstačnosti a tím i důvěry v sebe sama. Cílem programů sociálního začleňování je zapojení mladých lidí do fungující
společnosti po opuštění ústavní výchovy. Programy probíhají
paralelně s pobytovými programy a komunitními akcemi („mladí dospělí“ z dětských domovů jsou zapojeni do přípravy a průběhu celé akce jako pomocníci) i samostatně (samostatné
pobytové programy zaměřené na zmíněnou cílovou skupinu
mladých lidí).
Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme
dětem a mladým lidem během programu sociálního začleňování tyto činnosti:
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
– poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ubytování a stravování

Přehled zrealizovaných programů sociálního
začleňování v roce 2005
Datum

Počet Počet
dní
dětí
26.–29.6.
3,5
5
Celkem
3,5
5

Program soc. začl.

Místo konání

Bambiriáda

Praha

Ukázka programu sociálního začleňování
Bambiriáda aneb na křídlech dětské fantazie
(26.–29. května)
Letní dům se spolu s dalšími neziskovými organizacemi a středisky volného času zapojil do největší celostátní ukázky toho,
co všechno smysluplného, podnětného a zajímavého lze nabízet dětem a dospívajícím. Návštěvníci Bambiriády se mohli seznámit s prezentací naší činnosti a to kreativní formou ve výtvarné dílně nebo prostřednictvím prezentačních panelů.
Dobrovolnický tým Letního domu posílilo 5 mladých lidí z dětských domovů. Mladí lidé za pomoci členů „letnědomního“
týmu zajišťovali průběh výtvarné dílny „Namaluj si svůj vysněný
dům“. Během Bambiriády byli mladí lidé z dětských domovů
ubytováni v rodinách. Měli možnost se „zapojit“ i do fungování
rodiny a do její přirozené atmosféry, což je pro mladé lidi z dětského domova důležitou zkušeností.

3. PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE
V roce 2005 jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s Domovem mládeže v Neklanově ulici v Praze 2. Letní dům zde od
roku 1999 realizuje dlouhodobý program sociální prevence pro
dívky od 12 do 18 let.
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Přehled zrealizovaných programů sociální
prevence v roce 2005
Datum

Počet Počet
dní
dětí
1.11.05
2
10
22.11.05
2
10
29.11.05
Celkem

2
6

10
30

Prog. soc. prevence Místo konání
Psychohry
Muzikoterapie
– tibetské mísy
Relaxační masáže

DM Neklanova
DM Neklanova
DM Neklanova

4. KOMUNITNÍ AKCE
Cílem komunitních aktivit je propojování ústavního prostředí
s okolní komunitou, zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice ústavní péče. Dětem a mladým lidem z dětských
domovů komunitní akce poskytují kontakt se širším sociálním
prostředím a tím získávání sociálních dovedností.
Komunitní akce obsahují prvky programů sociálního začleňování, podporujeme zapojení dětí starších 15 let do organizačního
týmu. Program komunitních akcí je složen především z divadelních a hudebních vystoupení pro děti, tvořivých dílen a soutěživých atrakcí.
Komunitní akce Kolem kašny se každoročně koná v Dětském
domově a Speciálních školách v Radeníně u Tábora, Andělská
slavnost pak v Dětském domově a Speciálních školách v Krompachu u Cvikova. Několikaletá pravidelnost pořádaných akcí
vede k začlenění do tamější pravidelné kulturní nabídky v průběhu roku.
Během komunitních akcí se organizační tým Letního domu rozšiřuje o velké množství dobrovolníků, kteří se na jejich zajištění
podílejí, především na kulturních představeních a tvořivých dílnách.
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme
dětem a mladým lidem během komunitních akcí tyto činnosti:
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Přehled zrealizovaných programů komunitních
akcí v roce 2005
Datum

Počet
dní
17.-19.6.
2
9.-11.12.
2,2
Celkem
4,4

Počet
dětí
75
70
145

Komunitní akce

Místo konání

Kolem kašny
Andělská slavnost

Radenín
Krompach

Ukázka komunitní akce
VI. ročník Andělské slavnosti
Je tomu již šest let, kdy se v čase adventním otevírá všem lidem
dobré vůle dokořán pohádkový, neskutečně skutečný čas
andělský. Možná náhodou a možná nikoliv, v hlubokém zimním
tichu, daleko od přeplněných měst, v nádherném koutu Lužických hor, v Krompachu… v místním kostele U čtrnácti svatých
pomocníků, v dětském domově, na úzkých cestách, které sem
pomalu dobíhají… je možné zahlédnout anděly anebo se s nimi
dokonce potkat.
Andělská slavnost se nám narodila v roce 2000. Své šesté
narozeniny oslavila 10.–11. prosince 2005. Andělská slavnost
nám letos přinesla zpívání, tančení, ohlížení se, okouzlení,
pohádky, hodování, setkávání… Ale vezměme to pěkně popořádku.
Ještě než přijeli všichni hosté z blízka i z dáli, děti z dětského
domova ochutnaly čokoládově andělský předkrm. V pátečním
podvečeru jsme se podívali na film Karlík a továrna na čokoládu
a na videonahrávku z Andělské slavnosti z roku 2003.
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Dveře Andělské slavnosti byly otevřeny společným adventním
zpíváním před kostelem U čtrnácti svatých pomocníků. Adventní koncert letos patřil skupině COMMODUM, ale i všem, kteří si
zazpívali se zpěváky nebo se s nimi setkali ve svém naslouchání. Před kostelem všechny čekalo mnohobarevné ohňostrojové
překvapení.
Andělský večer pokračoval v síni plné stříbřitých a modravých
barev. Více jak sto malých i velkých andělů prošlo nebeskými
branami a vyslechlo několik slavnostních přípitkových přání.
A protože i andělé rádi hodují, dopřáli jsme si i tento rok dobrot
a dobrůtek dosyta. Během andělské hostiny nás obsluhovali
vlídní a trpěliví andělští číšníci.
Skupina COMMODUM zůstala i během andělského večera
s námi a zpívala moc krásně. Své vystoupení měly i děti. Alžbětka, Láďa, Steven, Standa, Pepa, Lucka, Nikolka, Danka, Dominika, Větrnice, Romanka, Niky, Přemek… a další děti ukázaly,
že umí recitovat, zpívat a tančit.

Až z pražských Vinohrad za námi přijeli přátelé z Malého Vinohradského divadla. Henos, Maruška a Petr nám přivezli Malou
mořskou vílu. A tak se všichni andělé ponořili do mořských hlubin, byli okouzleni čistým srdcem malé mořské víly a možná trochu smutní z toho, že Andersenovi pohádky málokdy mají
šťastné konce.
Do hluboké noci, až k třpytivým hvězdám a možná až k andělským bytostem se nesly adventní a vánoční písničky mnohohlasého sboru. Dveře sobotního andělského večera se pomalu
uzavřely.
Třetí adventní neděle byla až do oběda naplněna tvořivými dílničkami. Děti i dospělí si mohli vytvořit novoročenku v grafické
dílně, vyrobit si vánoční dárkový papír nebo hrou s barevnými
nitkami vykouzlit vánoční přáníčko. Ve waldorfské dílničce vznikaly hvězdy a květiny, i letos se malovali andělé, zdobily perníčky, z včelího vosku se vyráběly svíčky...
Po obědě přijeli z Prahy naši další divadelní přátelé z holešovického Ty-já-tru. Hudební pohádku Pověsti pro štěstí si s divadelníky zahrály i děti. Nebývá časté, že se celé publikum tolik směje, když se vypráví staré české pověsti. Tentokrát jsme se skoro
všichni smáli téměř od začátku do konce.
Veselou hudební pohádku vystřídalo něžné a křehké taneční
představení krompašských dětí. Děti zatančily „Studánky“, zpívali a hráli jim k tomu Iva Bittová, Vladimír Václavek a dívčí sbor
Lelky.
Veselé taneční vystoupení Nikol, Niky, Danky, Romanky, Ilonky
a Ivety naplnilo čas Andělské slavnosti až po samý okraj.
V příštím roce bude naší Andělské slavnosti již sedm let a máteli rádi pohádky, hluboké ticho, vlídná setkání… můžete se
8.–10. prosince 2006 vydat úzkými cestičkami do nádherného
koutu Lužických hor, do Krompachu na Andělskou slavnost
2006.
11

5. KONTAKTNÍ PRÁCE S DĚTMI
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Působení Letního domu je sociální službou kontinuální – mezi
jednotlivými odbornými programy jsou děti a mladí lidé v dětských domovech týmem Letního domu navštěvovány. Kontaktní práce obsahuje individuální rozhovory, promítání videa ze
socio-terapeutických programů a komunitních akcí, prohlížení
fotografií. Během návštěv dětí máme i velmi důležitý kontakt
s pracovníky dětských domovů, který pomáhá zajišťovat provázanost a jednotnost působení na dítě.
Důležitou součástí kontaktní práce je korespondence s dětmi
a interaktivní internetová kniha na www.letnidum.cz.
Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme
dětem a mladým lidem během kontaktní práce tyto činnosti:
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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6. VÝSTAVNÍ CYKLUS LETNÍHO DOMU
Od roku 2002 jsou výtvarné práce vzniklé během dní s Letním
domem vystavovány na nejrůznějších místech České republiky.
Každá výstava je pro děti a mladé lidi z dětských domovů velkým povzbuzením pro jejich práci na sobě samých, ačkoliv
nikdy není prvotním záměrem (tzn. netvoří se pro vystavování).
Výstavy jim umožňují kontakt se sociálním prostředím a nabízejí
prostor pro kulturní kultivaci.
Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme
dětem a mladým lidem během výstavního cyklu tyto činnosti:
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Přehled zrealizovaných výstav v roce 2005
Datum

Počet
dní
25.1.–2.4.
68

Výstavní cyklus
Cestou domů
Zeměmořské putování

3.9.–3.10.

30

27.11.05
–6.1.06
Celkem

41

Příběh, který ukáže
cestu domů…
Příběh, který ukáže
cestu domů…

Místo konání
Městská knihovna
v Praze - Břevnov
Kavárna Alibi
Kavárna v Jelení

139

7. PŘEDENÍ NITEK SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Letní dům od října 2005 realizuje v rámci programu Globálního
grantu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky, projekt Předení nitek
sociální sítě.
Projekt Předení nitek sociální sítě je zaměřen na:
– vzdělávání členů „letnědomního“ týmu,
– představení Letního domu formou prezentační brožury
„Předení nitek“ a „ochutnávkového“ semináře se socio-terapeutickým programem dalším organizacím,
– navázání kontaktů s pracovníky, kteří na různých stupních
provázejí děti a mladé lidi s nařízenou ústavní výchovou
(Oddělení sociálně právní ochrany dětí městských částí
hl.m.Prahy – sociální pracovníci a kurátoři pro mládež,
vychovatelé a ředitelé dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů, neziskové organizace apod.),
– vzájemnou spolupráci, která by vedla ke zkvalitnění a provázanosti péče o klienty; usilujeme o komplexnost, efektivnost
a účelnost sociálních služeb pro děti a mladé lidi z ústavních
zařízení
Naším partnerem v tomto projektu je Městské centrum sociálních služeb a prevence – Infocentrum sociální pomoci KONTAKT, které nabízí aktuální přehled o sociálních službách
i o jejich propojení a návaznosti. KONTAKT bezplatně nabízí
široké informační a poradenské služby v oblasti sociálních
služeb a prevence, státní sociální podpory a dávek sociální
péče, dále v oblasti nezaměstnanosti, bytových, pracovněprávních a spotřebitelských problémů, závislostí, bezdomovectví, rodiny atd.

8. ŽIVOT NANEČISTO
Během podzimu 2004 jsme byli občanským sdružením Múzy
dětem (www.muzydetem.cz) vyzváni ke spolupráci na projektu
Život nanečisto. V roce 2005 jsme se podíleli na jeho odborné
přípravě. Letní dům tomuto projektu zaměřenému na dospívající v dětských domovech zajišťuje odbornou garanci.
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VÝCHODISKA PRO ČINNOST
LETNÍHO DOMU
VÝVOJOVÉ POTŘEBY PODLE PESSO-BOYDEN
PSYCHOMOTORICKÉ TERAPIE
Služba Letního domu je určena zejména dětem a mladým
lidem, kteří velkou část svého života prožívají v nepřirozeném
prostředí ústavu. Je vytvářena na základě znalosti základních
vývojových potřeb podle Pesso Boyden psychomotorického
přístupu.
Psychomotorická terapie Alberta Pessa a Diany Boyden se zaměřuje na sebepoznání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení smyslu a radosti v životě. Vychází z předpokladu, že jsme
od svého početí instinktivně vybaveni určitým očekáváním.
Součástí naší genetické výbavy jsou ideální vnitřní obrazy toho,
co ve světě potřebujeme najít a zažít. Nacházíme-li to, můžeme
se zdárně vyvíjet, být činorodí, prožívat, že život má smysl…
Nejsou-li naše očekávání naplňována, dostavují se pocity frustrace, ztrácení životního smyslu, bezmoci, samoty…
Letní dům si bere myšlenkový systém Pesso-boyden psychomotorické terapie za svou inspiraci, oporu a povzbuzení pro
práci s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů. I když se
v životě dítěte nebo mladého člověka přihodilo mnoho těžkého,
ještě není nic ztraceno a zcela zničeno. V každém člověku
zůstává zachována vrozená tendence očekávat zdravé normální věci, které přinesou nasycení a obohacení. Tyto potencionality jsou stále připraveny být otevírány, syceny, živeny, mají tendenci košatět a není to vůbec omezeno naším věkem.
Znalost základních vývojových potřeb a hledání způsobů, jak
umožňovat jejich dostatečné naplnění, je východiskem pro činnost Letního domu. Měli by to jistě na prvním místě být rodiče,
kteří mnohostranně tvoří svět svých dětí a utvářejí je jako lidské
bytosti. Svět dětí, které vyrůstají mimo přirozené rodinné prostředí, je utvářen celou řadou nejrůznějších lidí, se kterými se
během své ústavní výchovy potkávají. Letní dům k nim přistupuje tak, aby na jejich zážitkové dno dosedaly prožitky toho, že
mám na světě své místo, jsem zde žádán a vítán; dostává se mi
podpory a povzbuzení; je o mne pečováno; jsem v bezpečí; můj
vnitřní svět i svět okolo mají smysluplný řád. Naším cílem a přáním je, aby děti v sobě pocítily kapacitu, jistotu a naději, že jednou to budou i ony, kdo ve vztazích budou umět tyto jistoty předávat dál.
Naším záměrem je, aby děti ve vztazích mohly během dní s Letním domem prožívat:
– mám na světě své místo
– dostává se mi přiměřené ochrany
– dostává se mi dobré péče a výživy
– je mi dávána podpora
– jsou mi poskytovány limity a hranice
Pro přirozený a zdravý vývoj každého člověka je naplnění těchto základních potřeb (místo, ochrana, výživa, podpora, hranice)
úplně zásadní.

EXPRESIVNÍ PŘÍSTUPY
Socio-terapeutické programy a také určitá část programů sociálního začleňování jsou založeny na využití expresivních přístupů v psychoterapii, zážitkové pedagogice a umění v nejširším
slova smyslu. Letní dům se ve své nabídce pohybuje v poli psychoterapie, výchovy a vzdělávání. Tento pohyb umožňuje uzpůsobit námi vytvářené programy potřebám konkrétní skupiny
a také jednotlivým dětem nebo mladým lidem, kteří do našich
programů vstupují.
Arteterapie se snaží dítě vést ke zpracování osobně významného tématu, a tak dosáhnout odstranění nebo zmírnění jeho
obtíží. Prvořadým cílem není vytvoření uměleckého díla, důleži-
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tý je především samotný proces tvorby. Důraz je kladen na
sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a schopnosti komunikovat.
Artefiletika je umělecko pedagogická disciplína, která arteterapeutické postupy využívá v oblasti výchovy a která nemá primárně léčebný charakter. Artefiletika je vedena snahou povzbuzovat duševní síly dětí a předcházet jejich psychickému nebo
sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Východiskem artefiletiky pro teorii i praxi je výtvarný zážitek, ve kterém se dítě intimně
setkává s výtvarnou formou a hledá, dobírá se určitých obsahů
svého díla. Cílem artefiletiky je výchovně zhodnotit výtvarnou
aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem
dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.
Muzikoterapie znamená léčit hudbou. Muzikoterapie nabízí
lidem, pro které je verbální komunikace nedostačující forma
sebevyjádření, bezpečný prostor pro vyjádření a uvolnění pocitů. Muzikoterapeutické postupy nabízejí psychosomatické
uvolnění, relaxaci a velmi hluboké citové prožitky. Hudba se
v muzikoterapii stává výborným prostředkem dorozumívání
beze slov.
Práce s tělem v psychoterapii pomáhá dítěti, aby se znovu
setkalo se svým tělem a aby co možná nejvíce vychutnalo život
svého těla. Vztahuje se především na nejzákladnější tělové
funkce - dech, pohyb, emoce a sebevyjádření. Psychoterapeutická práce s tělem si klade za cíl osvobodit dítě od zafixovaných traumatických zážitků jeho minulého života, jež se projevují např. jako křečovitost a chronické napětí v těle.
Tvořivá dramatika umožňuje vyzkoušet si v neskutečném světě život jakoby nanečisto. Neobjevuje se v něm nebezpečí
selhání a hrozba nepříjemných důsledků a trestů. Tvořivá dramatika dává příležitost k budování sociálního vědomí, k rozvoji
sociálního uvědomění a lidského pochopení. Usiluje o rozvíjení
obrazotvornosti a tvořivosti, schopnosti kritického myšlení.
Některé socio-terapeutické programy Letního domu jsou
postaveny na vytvořeném fiktivním světě a následné čarovně
tvořivé hře v něm. Zkušenosti dětí z programů s tvořivou dramatikou jim umožňují snadněji přecházet mezi světem fiktivním
a světem reálným. Děti dokáží také lépe přijímat a využívat obohacení ze světa fiktivního ve světě skutečném.
Tyto expresivní přístupy umožňují dětem a mladým lidem
vyznat se sám v sobě a v druhých lidech, získat odvahu žít svůj
životní příběh, neztratit se ve světě…
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O LIDECH
(situace v Letním domě ke 30. červnu 2006)
STATUTÁRNÍ ORGÁN OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
LETNÍ DŮM
předsedkyně
doc. PhDr. Mireia Ryšková Th.D.,
vysokoškolský pedagog
místopředsedkyně Mgr. Jana Nermutová, kurátor pro mládež
místopředseda
Petr Vacek, herec Studia Ypsilon
Statutární zástupci byli do svých funkcí zvoleni i pro rok 2006.
ZAMĚSTNANCI
ředitelka
zástupkyně ředitelky

Mgr. Lucie Kokrdová,
speciální pedagog, arteterapeut
Mgr. Martina Vrtalová,
psycholog – speciální pedagog
Bc. Anna Ciprová, sociální pracovnice
Jiří Kokrda, socio-terapeut

TÝM SPOLUPRACOVNÍKŮ LETNÍHO DOMU
Martin Andrle (dobrovolník) – fotograf a grafik, v týmu od roku
2004
Lenka Andrlová DiS. (dobrovolník) – obchodní referentka,
od roku 2004
Bc. Robert Antropius (spolupracovník a dobrovolník)
– knihovník, student Katolické teologické fakulty UK,
v týmu od roku 2002
Bc. Jana Czudková (dobrovolník) – sociální pracovnice,
v týmu od roku 2004
Zuzana Čepelíková (dobrovolník) – studentka Filozofické
fakulty UK – obor psychologie, v týmu od roku 2002
Eva Dodková (dobrovolník) – výtvarnice, studentka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, v týmu od roku 2002
Pavel Dufek (spolupracovník a dobrovolník)
– grafický designer, v týmu od roku 2002
Mgr. Lucie Hajdušková (spolupracovník a dobrovolník)
– pedagog – výtvarná výchova, v týmu od roku 2002
Bc. Andrea Hanzlová (dobrovolník) – speciální pedagog,
arteterapeut, v týmu od roku 2002
Bc. Lenka Olbertová (dobrovolník) – asistentka postižených
dětí, v týmu od roku 2001
Mgr. Zuzana Ouředníčková (dobrovolník) – speciální pedagog
– muzikoterapeut, v týmu od roku 2000
Jan Plavec DiS. (dobrovolník) – student Evangelické
teologické fakulty UK, v týmu od roku 2004
Jana Plessingerová (dobrovolník) – studentka Filosofické
fakulty UK – obor sociální práce, v týmu od roku 2005
Ing. Pavel Šimoníček (dobrovolník) – správa počítačové sítě
– spolupráce s o.s. Letní dům od roku 2003
Mgr. Eva Tošnerová (spolupracovník a dobrovolník)
– pedagog, v týmu od 2006
Jan Vrzáček (dobrovolník) – student Filosofické fakulty UK
– obor informační studia a knihovnictví, v týmu od roku 2005
Zuzana Vybíralová (dobrovolník) – studentka Filosofické fakulty UK – obor sociální práce, v týmu od roku 2005; a dalších 50
občasných dobrovolníků
V roce 2005 dobrovolníci odpracovali celkem 10 413 hodin (evidence o.s. Letní dům). Hodnota dobrovolnické práce je podle
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, stanovena
úrovní 6 platové třídy a 6 platového stupně. To odpovídá 60 Kč
za hodinu práce (zdroj: stupnice platových tarifů, příloha č. 3
k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.). Pokud vyčíslíme hodnotu
dobrovolnické činnosti podle této hodinové sazby, dostaneme
částku 624.780 Kč.
DĚTI
Do Letního domu samozřejmě patří také děti a mladí lidé z dětských domovů. Setkáváme se s nimi v průběhu celého roku,
zejména pak v době prázdnin vyhlašovaných MŠMT a o víkendech. Jedná se přibližně o 130 dětí ve věkovém rozmezí od 4
do 20 let ze 3 dětských domovů. Část dětí se pobytů účastní již
od roku 1995, tedy ještě před založením o.s. Letní dům. Práce
a kontakt s dětmi je tedy dlouhodobý a kontinuální.
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CO NÁS V LETNÍM DOMĚ ČEKÁ
V ROCE 2006
Náš plán pro rok 2006
Datum
Snové jarní prázdniny (STPP)
27.2.–5.3.
Vítání jara (STPP)
24.3.–26.3.
Velikonoce (STPP)
13.4.–17.4.
Sedmikrásky (STPP)
28.4.–1.5.
Víkend v Praze (PSZ)
12.5.–14.5.
Návštěva dětského domova
14.5.–15.5.
Bambiriáda v Praze (PSZ)
25.5.–28.5.
Komunitní akce Kolem kašny – Radenín
9.6.–10.6.
Mnichov (PSZ)
16.6.–23.6.
Živly I. (STPP)
30.7.–8.8.
Živly II. (STPP)
12.8.–22.8.
Tajemství barev (STPP)
27.9.–1.10.
Moje rodina (STPP)
26.10.–29.10.
Sedmikrásky (STPP)
17.11.–19.11.
IX. výstava z cyklu „Cestou domů“
v Trafogallery
listop.–pros.
Komunitní akce Andělská slavnost – Krompach 8.12.–10.12.
STPP – Sociálně-terapeutický pobytový program
PSZ – Program sociálního začleňování
Díky Globálnímu grantu budeme během celého roku 2006
pokračovat v realizaci projektu Předení nitek sociální sítě.
Budeme se zaměřovat na vzdělávání odborného týmu Letního
domu, budování kapacity organizace, prezentaci Letního domu
prostřednictvím brožury „Předení nitek“.
Naším záměrem pro rok 2006 je pokračovat v budování
dobrých základů organizace. Cílem tohoto úsilí je zajistit pokračování naší nabídky pro děti a mladé lidi z dětských domovů.
Letní dům bude i nadále využívat a potřebovat síť našich spolupracovníků a dobrovolníků. I v roce 2006 zůstaneme otevření
pro příchod nových dobrovolných spolupracovníků.

17

POSUDEK ÚČETNICTVÍ
ZA ROK 2005
ADAR – AGENTURA DAŇOVÝCH RAD s.r.o.
Na výtoni 1259/12
128 00 Praha 2
Letní dům
občanské sdružení
Senovážné náměstí 24/977
116 47 Praha1
Posudek účetnictví účetní jednotky Letní dům, občanské
sdružení za účetní období roku 2005
Posoudil jsem účetnictví vedené účetní jednotkou Letní dům,
občanské sdružení, v účetním období od 1.1.2005 do 31.12.
2005. V rámci tohoto posouzení jsem shledal, že účetnictví je
vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. Při vedení účetnictví jsou doržovány základní účetní zásady a použité metody
odpovídají zákonům a opatřením pro toto časové období platným. Dle zásady významnosti jsem zkoumal významné položky
a nezjistil žádný případ, který by nebyl zúčtován správně, ani
případ, ve kterém by účtování nebylo průkazné nebo úplné.
Účetnictví jako celek je vedeno srozumitelně a způsobem, kdy
lze předpokládat, že trvalost jeho záznamů bude zaručena.
Mohu tedy prohlásit, že jsem neobjevil žádný důvod pro vyslovení výhrad k předloženému účetnictví. Dle mého názoru je
účetnictví vedeno takovým způsobem, že účetní závěrka sestavená na jeho základě podává věrný a poctivý obraz finanční
situace občanského sdružení Letní dům k 31. prosinci roku
2005 a výsledku hospodaření za rok 2005.
V Praze 6. 6. 2006

RNDr. Petr Beránek
účetní a daňový expert č. 1220
certifikovaný Bankovním institutem vysokou školou
ADAR – AGENTURA DAŇOVÝCH RAD s.r.o.
ič: 25638394
den zápisu: 15. ledna 1998 vedeno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 57018
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2005
ROZVAHA K 31.12.2005
AKTIVA stav k poslednímu dni účetního období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
323 125,20
Oprávky k DDH majetku
-323 125,20
Zboží na skladě
42 000,00
Odběratelé
5 000,00
Ostatní přímé daně
485,00
Krátkodobé pohledávky
410 668,50
Pokladna
61 671,42
Bankovní účty
539 782,83
Aktiva celkem
1 059 607,75
PASIVA stav k poslednímu dni účetního období
Výsledek hospodaření
143 579,36
Nerozdělený zisk minulých let
45 902,32
Dodavatelé
131,70
Ostatní závazky
829,00
Závazky vůči zaměstnancům
44 311,00
Závazky vůči institucím soc.zabezp. a zdrav.poj.
28 147,00
Výnosy příštích období
796 707,37
Pasiva celkem
1 059 607,75

Poznámky:
AKTIVA
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: např. pračka, počítačová
technika, fotoaparát, videokamera…
Zboží na skladě: darovaná počítačová technika
Odběratelé: faktura uhrazena 19.1.2006
Ostatní přímé daně: zálohová daň za prosinec 2005 (uhrazeno
12.1.2006) snížená o přeplatek srážkové daně minulých období
Krátkodobé pohledávky:
– grant ČNA Mládež
– k úhradě 59 128,50 Kč (uhrazeno 17.3.2006)
– veřejná sbírka ČT/NROS "Pomozte dětem!"
– k úhradě 39 300 Kč (uhrazeno 1.6.2006)
– Globální grant spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR
– k úhradě 312 240 Kč
Pokladna:
– pokladna vedená v Kč – 50 624 Kč
– pokladna vedená v Eurech – 11 047,42 Kč
Bankovní účty:
– Česká spořitelna (provozní účet) – 259 134,35 Kč
– Komerční banka (účet Globálního grantu) – 280 153,21 Kč
– Poštovní spořitelna (účet veřejné sbírky) – 495,27 Kč
PASIVA
Výsledek hospodaření: dary pokrývající především náklady
I. čtvrtletí 2006
Nerozdělený zisk minulých let: vytvořen z finančních darů
Dodavatelé: faktura uhrazena 17.1.2006
Ostatní závazky: uhrazeno 16.2.2006
Závazky vůči zaměstnancům: mzdy 4 zaměstnanců za prosinec
2005 - uhrazeno 12.1.2006
Závazky vůči institucím soc.zabezp. a zdrav.poj.: odvody
z mezd 4 zaměstnanců za prosinec 2005 – uhrazeno 12.1.2006
Výnosy příštích období:
– časové rozlišení grantu ČNA Mládež – 40 603,30 Kč
– časové rozlišení Nadace Divoké husy – 16 833 Kč
– časové rozlišení Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského – 100 000 Kč
– časové rozlišení veřejné sbírky ČT/NROS "Pomozte dětem!"
– 79 300 Kč
– časové rozlišení Globálního grantu – 559 971,07 Kč
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
k 31.12.2005
VÝNOSY
částka částka
v Kč v tis.Kč
Granty a dotace celkem
1 246 288,20
1 246
Ministerstvo práce a sociálních věcí
261 000,00
261
Magistrát hlavního města Prahy
390 000,00
390
Globální grant spolufinancovaný Evropským
90 042,50
90
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
(čerpán do roku 2007)
ČNA Mládež
195 909,20
196
(dočerpáno v roce 2006)
Nadace Duhová energie
164 075,00
164
Nadace Naše dítě
97 261,50
97
(čerpáno 2004/2005)
Nadace Terezy Maxové
48 000,00
48
Veřejná sbírka
Prodej obrázků
Příspěvky na účet

3 822,77
3 290,00
532,77

4
3
1

130 875,00

131

5 380,00

5

Fakturace odborné garance

15 318,00

15

Hotovostní dary celkem
Petr Vacek
Hana Němcová
Jakub Adam
Pavel Dufek
Filip Jakubec
Eva a Jan Žůrkovi
Tiskárna Ing. V. Fabián
Jaroslav Němec
SODEXHO – Společné stravování a služby s.r.o
Ostatní dárci

95 833,00
25 000,00
12 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 923,00
5 000,00
2 000,00
1 910,00

96
25
12
10
10
10
10
10
5
2
2

Bezhotovostní dary celkem
222 565,00
Double Six production s.r.o.
135 000,00
(socio-terapeutický pobyt v Itálii)
CCS Česká společnost pro platební karty
60 000,00
(výpočetní technika)
Collegium Hieronymi Pragensis
12 000,00
(pronájem místnosti a dataprojektoru)
SODEXHO – Společné stravování a služby s.r.o 8 565,00
(slavnostní hostina při komunitní akci)
M&J Genuine Design a.s.
7 000,00
(vánoční výzdoba)

223
135

Fakturace pobytů dětí z dětských domovů
(příspěvek DD na ubytování a stravu)
Fakturace programů sociální prevence

Ostatní výnosy
Výnosy celkem
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596,85
1 720 678,82

60
12
9
7

1
1 721

NÁKLADY
částka částka
v Kč v tis.Kč
229 137,23
229
85 100,73
85
59 833,50
60
1 442,00
1
3 545,00
4
7 949,50
8
9 234,50
9
4 339,00
4
50 985,00
51
6 708,00
7

Materiálové náklady celkem
Stravné na výjezdových akcích
Výtvarný materiál a arte pomůcky
Muzikoterapeutický materiál
Materiál na hry a sport
Materiál na dokumentaci
Kancelářské potřeby
Hygienické a čistící prostředky
Drobný majetek
Ostatní spotřební materiál
Spotřeba energie

2 877,80

3

Služby celkem
Ubytování
Pronájem kanceláře (včetně služeb)
Školení a kurzy
Administrativa (účetnictví)
Poštovné
Telefon
Internet
Prezentace, tisk
Fotodokumentace
Darovaný mořský pobyt
Ostatní služby
Cestovní náklady zaměstnanců, dobrovolníků
Cestovní náklady klientů

584 326,22
114 410,00
27 264,50
11 342,00
24 913,00
5 693,50
19 342,00
3 033,40
15 850,60
15 734,22
135 000,00
73 340,00
137 803,00
600,00

446
114
27
11
25
6
19
3
16
16
135
73
138
1

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady - pracovní smlouvy*
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady - DPP

750 992,00
523 526,00
183 766,00
43 700,00

751
524
184
44

9 766,21
1 021,00
5 671,51
228,96
2 844,74
1 577 099,46

151
1
6
0
3
1 577

Ostatní náklady celkem
Členské příspěvky
Bankovní a jiné poplatky, kurzové ztráty
Kurzové ztráty
Ostatní náklady
Náklady celkem

* průměrná hrubá mzda zaměstnance v roce 2005 činila 15 772 Kč
Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření **

1 720 678,82
1 577 099,46
143 579,36

1 721
1 577
144

** dary pokrývající především náklady I. čtvrtletí 2006
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THE CIVIC ASSOCIATION LETNÍ DŮM
The civic association Letní dům is a non-governmental, nonprofit organisation. Letní dům has been creating a model of
socio-therapeutic service for children and young people in
institutional care in cooperation with experts since 1997. This
includes programmes in the prevention of social-pathological
behaviour, exploiting techniques of art-therapy, music-therapy,
drama-therapy and others are based on psychotherapy.
One of the main aims of socio-therapeutic residential stays is to
give children the feeling they have a home somewhere.
Feeling in Letní dům like at home means:
– children feel they are welcome
– children experience mutual relationships
– relationships are transparent
– there are rules that have to be respected
– children feel safe
– there are people who can be trusted
– children get the feeling that they have a permanent home
The non-profit organisation Letní dům provides a sociotherapeutic programme through socio-therapeutic residential
stays, programmes of social integration, programmes of social
prevention, community activities, and art exhibitions of Letní
dům.
Socio-therapeutic stays offer children and young people from
children's homes a different daily routine and an educationaltherapeutic programme. Programmes of social integration
teach young people (15–19 years old) who are about to leave
children's homes with new skills, self-reliance and self-confidence etc. The aim of the programme is to make young people
a part of the community after they leave children's home.
Programmes of social prevention focus on preventing the
increase of social-pathologies and reducing existing pathologies.
Community activities are aimed at creating a bridge between
the institutional atmosphere and the surrounding community
and increasing public awareness of problems of institutional
care. Art exhibitions of Letní dům show some of the work that
children and young people in institutional care produce in Letní
dům programmes.
How Can You Help?
As a non-governmental, non-profit organisation, Letní dům
seeks to raise financial resources for its activities through the
submission of projects and applications for grants to foundations
and government organisations. Our activity would not exist
without financial and material donations from both small and
large donors. These gifts help us provide socio-therapeutic
programmes for children from children's homes.
To help support the activities of Letní dům, any donations are
gratefully accepted and can be made to the account number:
Poštovní spořitelna 406406406/0300
You can contact us:
Letní dům
Senovážné náměstí 24/977
116 47 Praha 1
letnidum@letnidum.cz
www.letnidum.cz
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PODPORA V ROCE 2005
V roce 2005 o.s. Letní dům podpořili:
ADAR s. r. o.
Jakub Adam
Petr Beránek
Zdena Ciprová
Simona Cmíralová
Collegium Hieronymi Pragensia
CCS Česká společnost pro platební karty a.s.
Česká národní agentura Mládež
Česká rada dětí a mládeže
Česká unie židovské mládeže
Dětské domovy a Speciální školy Krompach, Písek a Radenín
Double Six production s.r.o
Pavel Dufek
Jana Franková – Doležalová
Globální grant spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Luděk Horký
Martina Huclová
Filip Jakubec
Daniel Kolský
Petr Kyjovský
Yvonna Lucká
Magistrát hl.m. Prahy
M & J Genuine Design a.s.
Milan Forman
Malé Vinohradské divadlo
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městská knihovna v Praze – Břevnov
Městské centrum sociálních služeb a prevence – Infocentrum
sociální pomoci Kontakt
Jacques Celestin Moliba Bankanza
Nadace Duhová energie
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Martin Navrátil
Jana Nermutová
Hana Němcová
Jaroslav Němec
Kapela Post meridiem
Kapela Sklap-la-past
Kolpingova rodina Smečno
Jan Slavík
Anna Smetanová
SODEXHO – Společné stravování a služby s.r.o.
Pavel Šimoníček
Marie Šusterová
Martin Rusek
Mireia Ryšková
Skupina Commodum
Skupina historického tance Ballata
T.I.K. ZUŠ Jilemnice
Tiskárna Ing. V. Fabián
Tiskárna Dr. Eduard Grégr a syn s.r.o.
Ty-já-tr z divadla Radar
Petr Vacek
Jan a Eva Žůrkovi
a řada dalších drobných dárců
Děkujeme také všem členům týmu za jejich odhodlání a vytrvalost a všem lidem, kteří Letní dům nesli po celý rok ve svých
myšlenkách.

Mnohokrát děkujeme Vám všem.
Děkujeme tiskárně První dobrá, s.r.o. za velkorysou slevu
při realizaci této Výroční zprávy 2005.
www.prvnidobra.cz

Letní dům již 9 let pomáhá, slouží, doprovází, inspiruje,
konejší, naslouchá…
Letní dům nabízí přijetí, vzájemnost, bezpečí, srozumitelnost vztahů, pravidla, důvěru, dlouhodobost.
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