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poslání Letního domu
Kousek domova
Spolu o krok dále
Doma v rodině
Pěstouni
akce pro veřejnost
kalendář akcí 2016
přehled hospodaření
poděkování

Další rok je za námi. Co se Letního domu týče, určitě stojí za to, ohlédnout se zpět.
Na následujících stránkách najdete vše, co považujeme v naší práci za důležité.
Nicméně, moje kolegyně i kolegové dobře vědí, že to nejdůležitější se na stránky
výroční zprávy sotva vejde, neboť jak známo, do našich srdcí se zpravidla zapíše
nejhlouběji to, co lze do úředně předepsaných kolonek zanést jen stěží.
Práce Letního domu je o lidech a chce se mi připsat, o „lidských mláďatech“
především. Jde o bytosti, jež byly zpravidla v čase, kdy sotva začaly vnímat svět,
poznamenány syrovostí, nespolehlivostí vztahů a neláskou mezi dospělými.
Následky takových bolestí v dětské duši se léčí velmi těžce. Jsem hrdý na to,
že Letní dům, díky svým pracovníkům a často navzdory neveselým prognózám,
práci právě s takovými dětmi a mladými lidmi nevzdává. Poskytuje jim
naopak prostor a dodává odvahu k hledání vlastního místa „ve světě“, posiluje
jejich sebevědomí a podporuje je na cestě ke kvalitnímu životu v dospělosti.
V kontextu profesionálního přístupu k problémům dětí na okraji se Letní dům
rovněž věnuje doprovázení dospělých, kteří se právě o takové děti sami starají.
Říkáme jim pěstouni a zaslouží si naši podporu i úctu.
Jak jsem napsal, další rok je za námi a jsem rád, že jej mohu nazvat rokem úspěšným. Je tedy na místě, abych poděkoval všem, kteří měli na úspěchu naší
práce podíl. Děkuji svým kolegyním a kolegům, děkuji pracovníkům dětských
domovů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, oceňuji rovněž podporu ze strany
státu. Rád děkuji našim dobrovolníkům a s radostí připomínám, že významný
podíl na úspěšnosti naší práce má také štědrost našich dárců.
Ano, díky Vám všem v Letním domě mohu nazvat rok 2016 rokem úspěšným.

Naším posláním je pomoci dětem a mladým lidem,
vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez
fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné
dětství a dospěli k samostatnému
a plnohodnotnému životu.
Působíme dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjíme osobnost, pomáháme v krizovém
období a podporujeme vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Cílové skupiny
• Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 26 let, v jejichž osobní historii se objevuje
zkušenost s ústavní výchovou a kteří o nabízené služby a aktivity
projevují svobodný zájem.
Letní dům dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy:
Krompach (od roku 1999)
Písek (od roku 2005)
Praha Klánovice (od roku 2008)
Korkyně (od roku 2011)
Praha Dolní Počernice (od roku 2012)
• Rodiny (zejména na území hl. m. Prahy), kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní
péče (nebo již bylo odebráno) a jež se ocitly i v jinak tíživé situaci
• Pěstounské rodiny ve výkonu pěstounské péče (dle zákona 359/1999 Sb.)
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Cesty k uskutečňování poslání Letního domu
• působíme na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez
fungujícího rodinného zázemí tak, abychom posílili jejich schopnost
sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života,
zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací,
poradenské, aktivizační a informační činnosti
• poskytujeme registrovanou sociální službu sociální rehabilitace dle § 70 zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
• podporujeme a rozvíjíme fungování ohrožených rodin tak, aby nedošlo
k odejmutí dítěte
• zřizujeme a provozujeme výchovně rekreační tábory pro děti
• jako držitel pověření k výkonu sociálně–právní ochrany dětí dle zákona
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších
předpisů uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
• poskytujeme výchovnou a poradenskou péči pěstounům při výkonu pěstounské
péče a sledujeme výkon pěstounské péče
• realizujeme kulturní aktivity pro ohrožené děti i lidi v jejich blízkém okolí
(např. pro členy jejich rodin, zaměstnance ústavních zařízení, pracovníky
jiných institucí a organizací..., pěstouny, osvojitele či širší veřejnost)
• poskytujeme další vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, směřující
k pomoci a podpoře ohrožených dětí
Letní dům je členem asociace Dítě a Rodina, mimořádným členem České rady
dětí a mládeže, členem České arteterapeutické asociace,
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, platformy Sociálního bydlení
a členem Klubu profesionálních fundraiserů.
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Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů je určena
dětem a mladým lidem ve věku 7 – 26 let, kteří žijí v dětských domovech
v Dolních Počernicích, Klánovicích, Korkyni, Krompachu a v Písku, s nimiž
Letní dům spolupracuje. Jedná se o sociální službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb.,
Sociální rehabilitace.
Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psychosociálních schopností
a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní
adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.

Sociálně-terapeutické pobyty
Vícedenní pobyty se konají během celého kalendářního roku, nejčastěji na chalupách v Jizerských horách nebo v Krkonoších. Jsou určeny pro menší skupinu dětí
(maximálně 14 účastníků), které jezdí na pobyty opakovaně.
Cílem pobytů je podpořit tvořivost a vnímavost dětí ke světu, posilovat jejich
sebepřijetí a důvěru v sebe sama, rozvíjet psychosociální a komunikační
schopnosti i praktické dovednosti.
Pobyty tvoří odborné a zážitkové aktivity a programy, zaměřující se na nácvik
praktických dovedností a posílení samostatnosti. Při práci s dětmi jsou
využívány techniky expresivních terapií, které tvořivě rozvíjejí osobnost dětí.
Důležitou součástí je individuální práce s dětmi, která umožňuje reagovat na potřeby
jednotlivých dětí. Děti si na každém pobytu mohou vybrat z nabídky aktivit
a vytvářejí si tak svůj jedinečný program. Z nabídky programů v roce 2016 můžeme
jmenovat např. základy sebeobrany, tvořivé vnímání přírody, správné dýchání,
jak se bránit silnějším, tanec, malování kořením a kávou, kořeny romské
kultury, destrukce (katarze), souboj, lázně, malování snu, světelná magie, chemické
pokusy, pečení, vaření a mnohé další.
V roce 2016 jsme uskutečnili celkem 12 pobytů (64 dní), do nichž se opakovaně
zapojilo 47 dětí. V rámci pobytů jsme připravili 269 hodin skupinových odborných
programů a 205 hodin nácviku praktických dovedností.
Dále jsme s dětmi strávili 1 490 hodin v rámci individuální práce.
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Terénní práce s klienty
Individuální kontakt s dětmi a mladými lidmi během celého roku probíhá formou
pravidelných návštěv v dětských domovech, akcí mimo domovy – animační
programy v galeriích, výlety apod. Kontakt je realizován i prostřednictvím facebooku,
telefonních hovorů či dopisů a nebo osobních schůzek. Probíhají také pravidelné
rozhovory s vychovateli zaměřené na potřeby jednotlivých dětí a jejich osobní rozvoj.
V roce 2016 se uskutečnilo nejméně 196 hodin individuálních schůzek s klienty
a 92 hodin telefonických či facebookových kontaktů.
Šesti dětem jsme rovněž nabídli 136 hodin individuální arteterapeutické péče.

Projekt K sobě blíž – volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů
Volnočasové aktivity doplňují odborné programy v rámci služby Kousek domova.
Mají za cíl podpořit děti a mladé lidi ve snaze trávit volný čas aktivně, zážitkovou
a hravou formou rozvíjet komunikační schopnosti i praktické kompetence dětí.
V roce 2016 jsme dětem nabídli více jak 60 hodin volnočasových programů.
Zrealizovali jsme také cyklus 5 programů pro děti v mateřské školce při dětském
domově v Krompachu, do kterých se opakovaně zapojilo 10 – 14 dětí. Podpořili
jsme také děti během 9 návštěv dětských domovů a 3 sportovních akcí v Praze.

Projekt Mám na to!
„Na Letní dům jsem
jezdila spoustu let.
Moc pro mě všichni z LD
znamenají, hodně ráda
na všechny vzpomínám.
Naučili mě spoustu
věcí do života, i jak se
s životem poprat.
Teď už to vše vím a jsem
za to vděčná LD.“
(Facebook Letního domu)

Výzkumný a vzdělávací projekt, jehož záměrem je ověřit efektivní a funkční způsob
prevence selhávání mladistvých při vstupu do samostatného života z dětských
domovů. Letní dům jej realizuje od května 2016 do dubna 2019. V roce 2016 jsme
připravili a uskutečnili výzkum mezi vychovateli zaměřený na to,
jak rozumějí tématům ztráta, identita, vztah k vlastní rodině a attachment pro
potřeby a zdravý vývoj dětí. Začali jsme také vytvářet metodické nástroje
pro práci s dětmi, jedná se především o knihu života. Projekt „Mám na to!“ finančně
podporuje Nadace Sirius.
Lidé ve službě Kousek domova
Mgr. Andrea Blahovcová
Mgr. Anna Víšková
Bc. Pavel Marčík
Mgr. Barbora Petránková do 04/2016

Martin Pavlát do 05/2016
Mgr. Matěj Hájek, Th. D. od 05/2016
Mgr. Markéta Pekárková od 05/2016
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Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s mladými lidmi z dětských domovů
podporuje mladé dospělé ve věku 15 – 26 let, kteří mají zkušenost s ústavní péčí.
Svou strukturou navazuje na službu Kousek domova.
Cílem je připravit klienty na samostatný plnohodnotný život mimo ústavní výchovu.

Pobyty v tréninkovém bytě v Praze
Jsou určeny pro klienty od 15 do 18 let, kteří stále žijí v dětském domově.
Cílem pobytů je umožnit dospívajícím lidem, aby si v bezpečném prostředí
tréninkového bytu mohli vyzkoušet život dospělého v běžném životě.
Každé víkendové setkání je věnováno jednomu z témat, se kterými se mladí lidé
ve svém budoucím životě určitě setkají – hospodaření s penězi, zaměstnání,
bydlení, životní styl, vztahová problematika.
Tyto pobyty jsou součástí sociální služby Kousek domova.
Kromě seznámení s danými tématy během prvních pěti setkání navazujeme
s dětmi hodnotné vztahy, na kterých je v druhém roce setkávání
možné dobře stavět a lépe tak děti provázet i osobními tématy více zaměřenými
na ně samotné (vztahy ve skupině, s rodinou, nástrahy intimního života aj.).
Zrealizovali jsme celkem 10 pobytů. Programu se zúčastnilo 12 dětí z dětského domova v Písku, Klánovicích, Dolních Počernicích a Korkyni. Pro účastníky
jsme připravili celkem 237 hodin odborného programu.

Doprovázení
Od září 2016 jsme začali individuálně doprovázet mladé lidi ve věku 15–18 let,
kterým se blíží odchod z dětského domova. Obsah individuálních konzultací
je velmi různorodý s ohledem na aktuální potřeby a osobnost daného dospívajícího.
Cílem individuálního trávení času s dospívajícími je především přispět
k sebereflexi a také k vnitřní proměně v klíčových životních oblastech, především
v hledání vlastní identity, sebepřijetí, ve zdravé tvorbě vztahů, hodnotové
orientaci a praktických dovednostech. Konzultace s klienty probíhají v dětských
domovech, popřípadě v terénu (např. výlet na kole).
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Individuálně jsme od září do prosince doprovázeli 4 klienty,
bylo zrealizováno 33 schůzek v celkové délce 50 hodin.

Spolu do zaměstnání
Služba určená pro klienty od 17 do 26 let, kteří se připravují na odchod z ústavní
výchovy, resp. ji už opustili, volně navazuje na pobytové aktivity a jejím
cílem je pomoci mladým lidem v procesu opouštění dětského domova, popřípadě
diagnostického nebo výchovného ústavu. Aktivity Spolu do zaměstnání se zaměřují
na podporu zodpovědnosti, spolehlivosti, zlepšení komunikačních
a prezentačních dovedností a odstranění bariér tak, aby si účastníci projektu našli
a udrželi pracovní místo
Do projektu se v roce 2016 zapojilo 16 klientů, Job skupina se v tomto období
setkala 20 krát. U 7 klientů se zdařilo úspěšné zapracování na nových pracovních
pozicích a 3 klienti využili naši nabídku rozšířit si vzdělání. Vypracovali jsme
3 profesní diagnostiky, z nichž se klienti dozvěděli, jak na zaměstnavatele působí,
co je příznivé a co případně mohou změnit.

Spolupráce s neziskovými organizacemi (NNO),
které pracují s ohroženými dětmi a rodinou
„Letní dům mi pomohl najít
práci, kterou mám ráda.“
„V Letním domě mám ráda
komunitní atmosféru
a pomocnou ruku.“
„Do Letního domu
chodím proto, že jsme
tu jako rodina“.
klienti služby

Pravidelně spolupracujeme s dětskými domovy a v rámci interdisciplinární
spolupráce také s dalšími organizacemi a odborníky. Aktivně jsme se
zapojili do 9. ročníku pravidelných setkání Otevřené skupiny NNO pracující
s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Účastní se jich přes 20 pražských NNO.
V roce 2016 proběhlo 5 setkání.
Lidé ve službě Spolu o krok dále
Mgr. Jana Smolíková
Bc. Karina Tatoušková, DiS. do 05/2016
Mgr. Daniela Žižková
ThD. Matěj Hájek od 05/2016

Mgr. Tomáš Klumpar
Bc. Klára Grombířová
PhDr. Josef Vošmik
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V květnu 2016 tomu byly tři roky, co Letní dům začal podporovat také biologické
rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci. Cílem naší práce je spokojené dítě,
které může vyrůstat v bezpečném prostředí své vlastní rodiny. Snažíme se pracovat
s celou rodinou tak, aby došlo ke zlepšení náročné situace. Došlo-li v rodině
k odebrání dítěte, cílem naší spolupráce s rodinou je, aby se dítě v takové situaci
mohlo zorientovat, mělo pravidelný kontakt s rodiči a aby se, pokud možno,
v co nejbližší možné době mohlo vrátit zpět do rodiny.
Úzká spolupráce s rodiči je zaměřena na podporu vztahů a komunikace s dětmi,
na posilování kompetencí rodičů, ale současně také na osvojování dovedností
vedoucích k zajištění stabilního chodu rodiny (hledání zaměstnání, jednání
na úřadech, práce s rodinným rozpočtem, řešení dluhů).
Principem spolupráce s rodičem je podpořit jeho vlastní aktivitu a posilovat jeho
samostatnost a smysl pro odpovědnost.
Děti podporujeme v jejich rozvoji jak prostřednictvím působení na rodiče
(video–trénink interakcí, nácvik komunikace, individuální plánování, doprovázení),
tak také individuální prací s jednotlivými dětmi (zjišťování názoru dítěte,
arteterapie, doučování, volnočasové aktivity s dobrovolníky).
V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci tematicky zaměřených seminářů pro rodiče,
uskutečnili jsme např. seminář na téma dluhy, podpora komunikace s dětmi, hra,
zdravý životní styl.
Společně se 6 rodinami jsme vyrazili na pětidenní relaxačně-edukační pobyt do Horní
Blatné v Krušných horách. Rodiče měli možnost účastnit se vzdělávacích
bloků na téma práce se vztekem, hranice a komunikace. Děti se ponořily do příběhu
„Ptačí sněm“ inspirovaného knihou Petra Síse a pod vedením pracovníků
Letního domu prožily pestré dny plné her a tvoření.
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„Od té doby, co jsem byl
na pobytu na semináři
o komunikaci, se snažím
mít s dětmi kontakt,
když spolu mluvíme –
myslím ten oční kontakt.
A funguje to! “
„Když jsem přišla do
Letního domu poprvé, cítila
jsem se jako lůzr, který
nemá nárok s kýmkoliv
promluvit. Protože mi vzali
dceru a dali ji
do pěstounské péče.
Teď, po roce, se cítím
úplně jinak. Vím, že na to
mám, že to dokážu
a zase budu normálně
fungovat. Chci svoji dcerku
mít zpět u sebe“.
biologičtí rodiče

Moc nás těší, že se nám podařilo pozvat na pobyt jak biologické, tak pěstounské
rodiny. Pobyt byl jak účastníky, tak pracovníky hodnocen jako skvělý a velmi
inspirativní. Ověřili jsme si nejen fungující propojení spolupráce týmů Letního domu,
ale hlavně byl pobyt plný nesmírně zajímavých lidských příběhů a inspirativní
komunikace mezi lidmi, kteří se mnohdy viděli prvně v životě. Ještě jednou díky
všem za tuto skvělou příležitost!
Během roku nás potěšilo mnoho dalších „událostí“: Ve skvělé spolupráci s naší
dobrovolnicí se podařilo započít i udržet pravidelné doučování dívky, která potřebuje
intenzivní podporu se školní přípravou, a která do té doby nabízenou pomoc
odmítala. Jedna z klientek (matka samoživitelka) se po návratu z pobytu rozhodla
konečně podstoupit potřebnou psychoterapii, kterou doposud odmítala.
Jiné klientce se podařilo dojednat prodloužení času setkávání se svojí dcerou, která
je v pěstounské péči. Tato klientka si zároveň našla trvalou práci, která ji těší,
a nové bydlení, čímž velice posílila svoji samostatnost a stabilitu.
Tatínek, který žil ještě před rokem střídavě na ulici a na ubytovně, si našel trvalé
zaměstnání a skromné, leč stabilní bydlení. Z těchto úspěchů máme velkou radost.
Protože i každý malý krůček kupředu znamená do budoucna velký krok
především pro děti těchto rodičů. Rodičům držíme palce a přejeme jim, aby dál
pokračovali s co největší motivací dál – vstříc svým dětem.
Do služby bylo v roce 2016 zapojeno celkem 25 rodin, což představuje celkem
24 matek a 8 otců a celkem 49 dětí.
Podpora rodin v tíživé situaci, v Letním domě na adrese: Botičská 41, Praha 2
Lidé ve službě Doma v rodině
Mgr. Jana Hrazdilová
Mgr. Petra Reiserová
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Poradenství a vzdělávání pěstounů, doučování
a hlídání dětí, podpora vztahů s rodiči
Cílem naší práce pro pěstounské rodiny je podpora vztahových vazeb, rozvoj
kompetencí pěstounů v péči o děti, naplňování jejich vývojových potřeb
a podpora rodinných vztahů.
Počet rodin, které měly s Letním domem uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské
péče (podle § 47a odst. 2, Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí), se rozrostl z 9 na 21 (k 31. 12. 2016). Rodiny doprovázejí tři pracovníci.
Pěstounské rodiny pravidelně navštěvujeme, pracujeme na rozvoji rodiny, hovoříme
s dětmi a o dětech, pomáháme s vyřizováním dokumentů, s hledáním bydlení,
podporujeme kontakt s rodiči dětí, podáváme zprávy pro Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (dále jen OSPOD). Biologickým rodičům dětí nabízíme podporu
v rámci služby Doma v rodině a dětem odcházejícím z pěstounské péče ve službě
Spolu o krok dále. Klienti Podpory pěstounů jsou především příbuzenští pěstouni,
což přináší dětem nesporné výhody, současně vyvstávají složitá témata: nečekanost
náhradního rodičovství, stárnutí pěstounů, střet výchovných stylů, emočně vypjaté
vztahy s rodiči dětí, kteří selhali aj.

Kluby pro pěstouny
Kluby jsou otevřené také náhradním rodičům, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu
pěstounské péče s OSPOD nebo s jinou doprovázející organizací; adoptivním
rodičům; případně žadatelům, kteří jsou zařazeni do evidence a čekají na přijetí
dítěte do náhradní rodinné péče (dále jen NRP). Stabilní skupina a bezpečí vytvářejí
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důvěrný prostor, ve kterém mohou pěstouni sdílet své radosti i starosti. Lektoři se
vedle role lektorské stávají partnery a moderátory diskuzí. V klubech jsme
se věnovali těmto tématům: ztráta a proces truchlení, identita, budování sebeúcty,
období adolescence. Letos jsme připravili také dva víkendové kurzy zaměřené
na citovou vazbu a prožívání ztrát. Během podzimních prázdnin jsme spolu
s aktivitou Doma v rodině uspořádali pobyt pro tři pěstounské rodiny.
Podařilo se nám krásně skloubit vzdělávání s časem na společné sdílení i na odpočinek. Proběhly přednášky na téma: potřeba hranic, zvládání vzteku,
jak to děláme, abychom si rozuměli, seznámení s technikami expresivních terapií.

Asistované kontakty
Asistenci při setkávání dětí se svými rodiči (nebo jinými příbuznými) jsme v průběhu
roku 2016 poskytli třem rodinám.
Lidé v Podpoře pěstounům
Lucie Krísová, Dis,
Bc. Jan Vrzáček
Mgr. Jana Horáková
Bc. Markéta Švejdová Jandová
Petar Erak
Mgr. Jana Hrazdilová
PhDr. Alena Halamová
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Lidé ve vedení a administrativě Letního domu
Jan Bárta, ředitel Letního domu
Ing. Petra Ponrtová, finanční manažerka
Ing. Alena Skutilová, fundraising a PR do 09/2016
Mgr. Martina Veselá, PR a organizace akcí pro veřejnost od 10/2016
Ing. Marie Kronesová, administrativní pracovnice
Jana Doležalová, koordinátorka dobrovolníků

Správní rada Letního domu
Doc.PhDr. Mireia Ryšková, ThD., předsedkyně správní rady
Jiří Kokrda
Petr Vacek
Dana Hradcová do 09/2016
Ing. Lenka Piškulová od 10/2016
Ing. Marek Dohnal, PhD.
Ing. Renata Špatzová, revizorka

Dobrovolnictví v Letním domě
V roce 2016 nám dobrovolníci darovali 2794 hodin svého času.
Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a podporu, čas a energii,
kterou nám dlouhodobě poskytují.
Bez jejich pomoci by to nešlo.
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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. Slavnosti jsou pořádány společně s dětskými
domovy v Písku a Krompachu.
16. – 17. září 2016 – Skály u Písku: 9. ročník Draci ve Skalách
9. – 11. prosince 2016 – Krompach: 17. ročník Andělská slavnost

Dobročinný bazar
V roce 2016 jsme, i přes nepřízeň počasí, z prodeje darovaných věcí utržili
102 337 Kč. Prostředky jsme využili na financování tvořivých programů
dětí z dětských domovů.
Děkujeme zaměstnancům spolupracujících firem za jejich sbírky a dobrovolnickou
pomoc a všem jednotlivcům, kteří se zapojili.

Řeka přání
3. ročník benefice rozsvícených vodních lampionů přání na Vltavě na podporu práce
s dětmi v Letním domě. V každém zakoupeném lampionu se ukrývá přání dítěte
z dětského domova, například přání Terezky, 7 let: „Už se nechci nikam stěhovat.“
Výtěžek v roce 2016 činil 29 348 Kč.
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Leden

Duben

Sociálně-terapeutický pobyt v Praze (2x)
Akce pro děti v Praze – bruslení
Návštěva dětského domova v Krompachu
Pobyt v tréninkovém bytě – téma bydlení
Job skupina (2x)
Klub pěstounů (2x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek,
pracujících s dětmi a mládeží

Vycházka po Praze s dětmi
Návštěva dětského domova v Krompachu
Pobyt v tréninkovém bytě – závěrečný pobyt
Job skupina
Klub pěstounů (2x)
Víkendové vzdělávání pro pěstouny
Aprílová slavnost
Jarní setkání pro pěstounské rodiny

Únor

Květen

Sociálně-terapeutický pobyt Kamarádi Kopyto a Mňouk
Návštěva dětského domova v Písku
Návštěva galerie Veletržní palác
Job skupina (2x, vč. exkurze v Mamacoffee)
Klub pěstounů (2x)

Návštěva dětského domova v Písku
Sociálně-terapeutický pobyt Mužinec
Návštěva dětského domova v Korkyni
Sociálně-terapeutický pobyt Sedmikrásky
Dobročinný bazar
Job skupina (2x)
Klub pěstounů (2x)
Out of home
Účast na Otevřené skupině neziskovek,
pracujících s dětmi a mládeží
Rodičovský klub vaření

Březen
Návštěva dětského domova v Krompachu
Sociálně-terapeutický pobyt Wellness
Pobyt v tréninkovém bytě - téma práce
Sociálně-terapeutický pobyt Velikonoce
Job skupina (2x)
Klub pěstounů (2x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek,
pracujících s dětmi a mládeží
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Červen
Návštěva dětského domova v Korkyni (2x)
Návštěva dětského domova v Písku (2x)
Návštěva akce – bobová dráha
Návštěva dětského domova v Krompachu
Týmový výjezd
Vzdělávání zaměstnanců – téma Attachment
Job skupina (2x, vč. Letního setkání na zahradě)
Klub pěstounů (2x)

Červenec

Listopad

Vzdělávání zaměstnanců – téma Ztráty
Sociálně-terapeutický pobyt Džinova lampa

Návštěva dětského domova v Korkyni
Návštěva dětského domova v Krompachu
Pobyt v tréninkovém bytě - finance
Sociálně-terapeutický pobyt Skřítci a jiné lesní bytosti
Řeka přání
Pobyt v tréninkovém bytě – téma práce
Návštěva dětského domova v Písku
Job skupina (2x)
Klub pěstounů (1x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek,
pracujících s dětmi a mládeží
Otevřená skupina – Sociální bydlení
Seminář pro rodiče (2x)

Srpen
Sociálně-terapeutický pobyt Dům plný snů
Sociálně-terapeutický pobyt Džinova lampa
Klub pěstounů (1x)

Září
Vzdělávání pracovníků – téma vztahy
Návštěva dětského domova v Krompachu
Návštěva dětského domova v Písku
Komunitní akce Draci ve Skalách
Návštěva akce – horolezecká stěna
Pobyt v tréninkovém bytě - úvodní pobyt
Job skupina (2x)
Klub pěstounů (2x)
Účast na Otevřené skupině neziskovek,
pracujících s dětmi a mládeží
Seminář pro rodiče (2x)

Říjen
Vzdělávání pracovníků – téma sebepojetí
Pobyt v tréninkovém bytě – orientace ve městě
Návštěva dětského domova v Písku
Návštěva akce – Neviditelná výstava
Návštěva dětského domova v Krompachu
Sociálně-terapeutický pobyt Vzkaz v lahvi
Job skupina
Klub pěstounů (2x)
Pobyt pro pěstouny a rodiny v tíživé situaci v Horní Blatné

Prosinec
Pobyt v tréninkovém bytě – téma práce
Komunitní akce Andělská slavnost
Pobyt v tréninkovém bytě – téma bydlení
Návštěva dětského domova Korkyně
Návštěva dětského domova Klánovice
Návštěva dětského domova Dolní Počernice
Job skupina (Vánoční setkání)
Klub pěstounů (1x)
Vánoční rodičovský klub vaření (2x)
Vánoční stánek před Letním domem
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ROZVAHA sestavená ke dni 31. 12. 2016
AKTIVA - stav k poslednímu dni účetního období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Aktiva celkem

296 216 Kč
-296 216 Kč
66 920 Kč
1 579 Kč
434 770 Kč
15 764 Kč
66 004 Kč
2 480 178 Kč
3 065 215 Kč

Komentář:
AKTIVA
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - např. počítačová technika, mobilní telefony, nábytek,
fotoaparát, apod.
Odběratelé – neuhrazené faktury odběratelům, byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2017.
Jiné pohledávky – pohledávky za nadačními fondy, které budou proplaceny po předložení řádného
vyúčtování přijatých příspěvků v následujícím roce.
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PASIVA - stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření roku 2016
Nerozdělený zisk
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

1 000 Kč
165 568 Kč
-306 468 Kč
301 563 Kč
10 733 Kč
24 256 Kč
228 004 Kč
117 278 Kč
19 484 Kč
2 462 376 Kč
41 421 Kč
3 065 215 Kč

Komentář:
PASIVA
Vlastní jmění – vklad zakladatele ústavu.
Fondy – fond veřejné sbírky, vyhlášené v roce 2015 na dobu neurčitou.
Výsledek hospodaření – vykazovaný hospodářský výsledek roku 2016 – viz Výkaz zisků a ztrát.
Nerozdělený zisk – je tvořen z výsledků hospodaření (zisky, případně ztráty) za minulá období.
Výnosy příštích období – jedná se o časové rozlišení grantu, který bude dále čerpán
v letech 2017-2019.
Dohadné účty – tyto náklady věcně i časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2016,
a tudíž na ně byla vytvořena dohadná položka.
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VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY sestavený ke dni 31. 12. 2016
NÁKLADY
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 čisticí prostředky apod.)
Spotřeba energie
Spotřeba pohonných hmot – nafta do služebního auta
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců, dobrovolníků, klientů
Režijní náklady (telefony, poštovné, internet, správa sítě a internetové stránky)
Nájem kanceláře
Nájemné (ubytování, pronájem objektů na sociálně-terapeutické pobyty,
pronájem tréninkového bytu)
Nájemné služebního automobilu
Dopravné
Vzdělávání (školení, kurzy, konference, lektorné, individuální vzdělávání)
Dokumentace – služby, tisky a propagace
Supervize, intervize a odborné poradenství
Drobný nehmotný majetek
Náklady spojené s vedlejší činností (PF, prodej obrázků)
Náklady na reprezentaci
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
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Zákonné pojištění Kooperativa
Poskytnuté členské příspěvky
Ostatní pojištění (kancelář, auto, pojištění zaměstnanců a dobrovolníků)
Náklady celkem
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429 845 Kč
121 532 Kč
59 464 Kč
71 948 Kč
75 128 Kč
68 481 Kč
33 292 Kč
1 077 818 Kč
17 576 Kč
48 873 Kč
86 199 Kč
270 500 Kč
200 947 Kč
44 925 Kč
23 150 Kč
80 804 Kč
17 611 Kč
78 900 Kč
5 783 Kč
53 803 Kč
1 075 Kč
147 672 Kč
4 464 308 Kč
3 072 055 Kč
349 928 Kč
1 042 325 Kč
40 150 Kč
13 116 Kč
633 Kč
12 433 Kč
4 000 Kč
9 968 Kč
6 012 121 Kč

VÝNOSY
Tržby celkem
Fakturace dětským domovům – příspěvek na činnost organizace
Ostatní faktury v rámci hlavní činnosti
Tržby za služby – ostatní – zpracování PF pro externí firmy
Ostatní výnosy celkem
Úroky, kurzové zisky a ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (granty) a dary celkem
Granty nadací
Finanční dary fyzických a právnických osob
Nepeněžní dary (darované služby a věcné dary)
Veřejná sbírka
Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Státní fond kultury
Úřad práce
Výnosy celkem

360 590 Kč
120 800 Kč
158 155 Kč
81 635 Kč
115 Kč
115 Kč
1 914 330 Kč
1 440 437 Kč
317 059 Kč
19 650 Kč
137 184 Kč
3 430 618 Kč
1 660 618 Kč
813 000 Kč
150 000 Kč
35 000 Kč
772 000 Kč
5 705 653 Kč

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření – ztráta

5 705 653 Kč
6 012 121 Kč
-306 468 Kč

Vykázaná účetní ztráta roku 2016 bude převedena na účet nerozdělených zisků a ztrát.
Komentář k finanční zprávě
Cílem činnosti neziskové organizace není zisk, proto bývá výsledek hospodaření jiný, než u ziskových
organizací/firem. Dary individuálních dárců a firemních subjektů jsou použity na činnost sdružení
v souladu s jeho posláním. Vykázaná účetní ztráta vznikla využitím darů a úspor z minulých účetních
období. Její úhrada bude provedena započtením ze zisku minulých období.
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Spolupracující organizace
Anima – terapie, z.ú.
Café Kolíbka
Dětský domov Dolní Počernice
Dětský domov Klánovice
Dětský domov Krompach
Dětský domov Písek
Diakonie ČCE
Divadlo Studna
Divadlo Toy Machine
Divadlo Ty-Já-Tr
Drop in
Ekumenická rada církví v ČR – penzion
Betel
Frances Sander a Dimitri Berzona show
Kavárna a mléčný bar Kumbál
Kolpingův dům
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú
Magdaléna o.p.s.
Mamacoffee s.r.o.
Městská část Praha 2
Občanská poradna Prahy 2
Občanské sdružení Švagr
Obec Krompach
Obec Skály
OSPOD Praha 2
OSPOD Praha 3
OSPOD Praha 4
OSPOD Praha 5
OSPOD Praha 6
OSPOD Praha 9
OSPOD Praha 10
OSPOD Praha 11
R-mosty
Rozum a cit
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Rubikon
Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice v Podskalí
Soukromý dětský domov Korkyně
Tango Jazz Band
Zajíček na koni

Dobrovolníci
Jaromír Bečička
Lenka Beranová
Jan Cepník
Nikola Dalíková
Kristýna Douchová
Eva Hrubá
Zdena Huttlová
David Kleňha
Eva Kozáková
Hana Krusberská
Eva Kummerová
Karel Malimánek
Martin Marek
Petra Pellarová
Lenka Piškulová
Jana Přibylová
Jiří Richter
Michaela Rzepecká
Helena Římská
Hana Stejskalová
Gabriela Studená
Jonathan Verner
Anna Vernerová
Aleš Vokáč
Markéta Zbranková
Vítek Zelený

Dárci financí
22HLAV s.r.o.
ARVAL CZ, s. r. o.
Diplomatic Spouses Association – Prague
Magistrát hlavního Města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nadace Agrofert
Nadace České pojišťovny
Nadace Divoké husy
Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota
Grant z Islandu, Lichtenštejnska
a Norka v rámci EHP fondů
Nadace Sírius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Umění pro zdraví
Nadační fond Albert
OldanyGroup, s.r.o.
Řízení letového provozu
Státní fond kultury ČR
Sodexo, s. r. o.
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Dárci zboží a služeb
A-Company Czech s.r.o.
ADRA, o.p.s.
Antee, s. r. o.
Arotenal plus, s. r. o.
Arval CZ, s. r. o.
AV MEDIA, a. s.
Containall
Časopis Makovice
Divadlo Archa
Divadlo Kalich
Divadlo Na Jezerce
Dufek Pavel – dufdesign
Garden Park Praha
Hamlet Production, a. s.
Chata Piktych
Chata v Zákoutí
Jacek Ludvík a Zíta Dalibor
JakNaSkvrny.cz
Klára Janečková-Grammpová
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Království železnic, a.s.
Krokodýlí Zoo Praha
La Terra Coffee
Lavička Vojta
Letňany Lagoon, s.r.o.
Levnelampiony.eu
Mateřská škola Kroupova, Praha 5,
bazar Děti nadělují dětem
Muzeum kostek Lemi
Národní divadlo Praha
Perfetti Van Melle
Czech Republic, s.r.o.
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Pizzeria Grosseto
Retro Music Hall
Sodexo, s.r.o.
Společnost pro podporu a rozvoj
kina AERO
Suninvent
Tiskárna První dobrá, s.r.o.
Vinárna Na Hrádku
Zaměstnanci Accenture
Zaměstnanci Merck, s.r.o.
Zaměstnanci Perfettii van Melle
Czech Republic, s.r.o.

Individuální dárci
Jana Banhidaiová
Ema Bažantová
Vendula Buzková
Marek Dohnal
Valentýna Dvořáková
Adam Eckhardt
Matěj Hájek
Lukáš Hejna
Jiří Hladík
Miroslav Hojný
Jana Horáková
Jiří Hurta
Eva Jakubcová
Filip Jakubec
Paní Kahovcová
Lucie Kokrdová
David Kulhánek
Petr Kužela
Petra Loudová

Charlotte Maria Loštická
Rodina Markova
Libor Matura
Pan Mařík
Lenka Mejdřická
Anna Měsková
Víťa Miklánková
Miroslava Nebuželská
Antonín Nebuželský
Petra Nováková
Vilém Pařil
Markéta Pekárková
Lenka Piškulová
Jiří Ponrt
Jana Rendlová
Maki Říhová
Kamil Skuhra
Petra Skuhrová
Pavel Škařupa
Mikuláš Škorpil
Jiří Šolta
Vlasta Šormová
Lucie Tomanová
Matúš Tomko
Petr Vacek
Asseel Vagnerová
Jana Valterová
Lucie Vávrová
Tomáš Vlach, Foerstr
Vlastislav Vlk
Marie Vrzáčková
Anna Zamrazilová
Lukáš Zvěřina

Letní dům, z.ú.
Vyšehradská 41/430
128 00 Praha 2

(+420) 222 940 616
letnidum@letnidum.cz
www.letnidum.cz

Doma v rodině a Pěstouni
Botičská 4
128 00 Praha 2

IČ: 65998201
DIČ: CZ65998201

Veřejná sbírka
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