Dětský domov HUSITA, o.p.s., v Dubenci
u Příbrami
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Údaje o organizaci
Nestátní školské zařízení pro výkon ústavní výchovy – dětský domov rodinného typu
s kapacitou 16 dětí.
Zřizovatel:
Pražská diecéze Církve československé husitské
V Tišině 3, 160 00 Praha 6, tel.: 233 371 528, fax: 233 383 786
IČ 690 59 632, e-mail: ccshdrpraha@volny.cz, www.husiti.cz
Název:
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Adresa:
Dubenec č.p. 22, 261 01 Příbram, Česká republika
Spojení: tel. / fax: (+420) 318 611 213, e-mail: detskydomovhusita@gmail.cz
Prezentace: www.detskydomovhusita.cz
IČ: 273 80 297
Číslo účtu:
51-1973640287/0100, Komerční banka Praha, pobočka Příbram
Registrace:
 rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem
Praha:obecně prospěšná společnost; 12. října 2005, oddíl O, vložka 388
 rejstřík škol a školských zařízení vedený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy: dětský domov; 15. srpna 2006, č.j. 36 697/05-21; IZO 151
019 142
 rozhodnutí o registraci sociální služby u Krajského úřadu Středočeského kraje:
dům na půl cesty; 10. 07. 2007 – 31. 08. 2008 (ukončeno)
 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení oprávnění k
výkonu sociálně právní ochrany dětí
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě;

Orgány a zaměstnanci společnosti (stav k 31. 12. 2013)
Správní rada:
Sylvie Stretti, člen
Helena Šíblová, předsedkyně správní rady
Kateřina Poláková, člen
Jana Skořepová, člen
Jan Boček, člen
Renata Velíšková, člen

Dozorčí rada:
Jan Jandus, předseda dozorčí rady
Jaroslava Hudáková, člen
Věra Pohlová, člen
Zaměstnanci:
Igor Grimmich, ředitel
Iveta Železníková, vedoucí vychovatelka
Barbora Krausová, sociální pracovnice a vychovatelka
Milena Bendová, vychovatelka Dům
Václav Pužman, vychovatel Dům
Hana Dušková, vychovatelka Domeček
Lucie Mottlová, vychovatelka Domeček
Robert Neradil, asistent pedagoga
Libuše Kopáčková, asistent pedagoga
Marie Schülerová, vychovatelka, hospodyně
Helena Šíblová, vychovatelka od 1. 9. 2013
Jiřina Havelková, DPP
Katka Bílková, vychovatelka, t.č. mateřská dovolená
Petra Hohlová, vychovatelka, t.č. mateřská dovolená
Iveta Šindelářová, vychovatelka, t.č. mateřská dovolená
Lucie Poplšteinová, vychovatelka, t.č. mateřská dovolená

Co jsme dělali v roce 2013
V roce 2013 jsme měli do konce září naši kapacitu zaplněnou, složení dětí
bylo stejné jako v předchozím roce. Koncem září odešly definitivně domů dvě sestry
po čtyřletém pobytu v našem domově, díky spolupráce s rodinou, rodinnou
terapeutkou, sociálním odborem v místě bydliště. Jako v předchozích letech jsme
pracovali s biologickými a hostitelskými rodinami.
Ukončili jsme stavbu obývacího pokoje kolaudací a přistavěli jsme kryté
parkovací místo pro služební vozidlo. Veškeré práce proběhly svépomocí, materiál
byl nakoupen z peněz dárců.
Obě rodinné skupiny si žily svým životem. Obecně dvě děti dokončily základní
školu a přešly na střední školy.
Pokračovali jsme s teamovou a případovou supervizí.

O dětech
Stejně jako v předchozích dvou letech jsme se starali o děti ze čtyř mnohačetných
rodin. Dva chlapci u nás pokračují na základě smlouvy o prodlouženém pobytu. Oba
potřebují uzavřít středoškolské vzdělání. Celkově lze hodnotit školní výsledky všech
dětí pozitivně, nikdo nepropadl, nikdo neměl sníženou známku z chování. V celém

roce nedošlo k žádným mimořádným situacím, nikdo neutekl, museli jsme řešit
krádeže peněz mezi sourozenci. Děti docházely do různých zájmových kroužků
mimo dětský domov. Velmi dobrých výsledků dosahovali hlavně chlapci ve
sportovních klubech- volejbal, fotbal, florbal.
V roce 2013 studovali na střední škole nebo odborném učilišti čtyři chlapci a dvě
dívky.
V průběhu roku jsme se snažili maximálně pracovat s rodiči našich dětí,
prostřednictvím rodinné terapie, společných několikadenních pobytů dětí, rodičů a
pedagogických pracovníků. S matkou jedné rodiny se podařilo dosáhnout
prodlužovaných pobytů jejích dětí doma s cílem ukončit ústavní výchovu. Tato byla
nakonec soudním rozhodnutím v září 2013 skutečně ukončena a dívky jsou po
čtyřech letech pobytu u nás, zase zpět doma.
Pokračovali jsme ve spolupráci s hostitelskými rodinami, jedná se o čtyři děti a
čtyři rodiny.
O jarních prázdninách 2013 téměř všechny děti jely lyžovat s dětským
domovem v Krkonoších. Děti základní školy se zúčastnily škol v přírodě. Jeden
chlapec, student střední školy, absolvoval týdenní pobyt ve Francii, organizovaný
školou.
Během letních prázdnin jsme uskutečnili dva týdenní pobyty dětí s vychovateli na
Máchově jezeře, týdenní pobyt s matkami našich nejmenších na Zadově na Šumavě.
Děti jely na různé tábory dle zájmu (s jízdou na koni, Častoboř, sportovní aktivity).
V průběhu celého roku děti chodily do divadla, kina a tanečních, jeden chlapec udělal
řidičské zkoušky.
V rámci oprávnění k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu
Středočeského kraje jsme pokračovali v těchto aktivitách:
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s
péčí o dítě - formou rodinné terapie, jedenkrát měsíčně, účastnili se tři matky a
podle potřeby jejich děti. Dvě matky využily možnost týdenního pobytu s dětmi
předškolního věku s vychovatelkou na Šumavě, pobyt byl zaměřen na rodičovské
kompetence. Jedna matka využila možnosti společného pobytu domova a dětí na
horách.
Celkově byly zapojeny čtyři matky, šestnáct dětí. Veškerá činnost s rodinami je
hodnocena jednou za půl roku, současně jsou stanoveny cíle na dalších šest měsíců.

Naši spolupracovníci
V roce 2013 jsme spolupracovali zejména s těmito partnery:
- Lucie Šťovíčková, Iva Součková, logoped
- Markéta Řeřichová, rodinná terapeutka
-Jan Smolka, supervizor
- orgány sociálně právní ochrany dětí (Poděbrady, Benešov, Hořovice,
Praha- západ, Praha 4
- Jana Ptáčková, SVP Příbram
- Markéta Podhrázská, Eva Kubíková, Štěpán Duník, PPP Příbram
- Jana Skořepová – farní úřad CČSH, Helena Šíblová do června 2013

- ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram
- ZŠ praktická a speciální, Dobříš
- MŠ Pohádka, Příbram
- Sokol Hluboš
- Volejbalový klub Vavex, Příbram
- Sokol Příbram
- DDM, Příbram
-SOŠ a VOŠ Březnice
-SOŠ Hluboš
-SOŠCH Praha 1
-ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram

Naši partneři a dárci
Nadace Terezy Maxové
Nadace Člověk člověku
AKT Praha, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
Defire Group
manželé Vyštejnovi
paní Bětíková
Vladimír Jilemnický
Trafop, s.r.o.
Stanislav Dunka
Obecní úřad Dubenec
Rada starších CČSH
D.I.Seven
manželé Hubingerovi
Vidia-design
Lídl Česká republika

Kontroly
V roce 2013 proběhly:
1/ pravidelně kontroly Státního zastupitelství Příbram, bez závad
2/ kontrola Programů rozvoje osobnosti dítěte, DDÚ Dobřichovice

V Dubenci, 20. 1. 2014
Zpracoval: Mgr. Igor Grimmich

