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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
Presentace: www.detskydomovhusita.cz
IČ: 273 80 297
Číslo účtu:
51-1973640287/0100, Komerční banka Praha, pobočka Příbram
2300554565/2010, Fio banka, pobočka Příbram, transparentní účet
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. 36 697/0521; 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 o udělení oprávnění k výkonu sociálně právní ochrany dětí od
Krajského úřadu Středočeského kraje:
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě;

Orgány a zaměstnanci společnosti (stav k 31. 12. 2017)
Správní rada:
Helena Šíblová, předsedkyně správní rady
Kateřina Poláková, člen
Jana Skořepová, člen
Emílie Bubeníková, člen
Renata Velíšková, člen
Anna Kamarýtová, člen

Dozorčí rada:
Ilona Holcová, předsedkyně dozorčí rady
Jaroslava Hudáková, člen
Kristýna Říhová, člen
Zaměstnanci:
Igor Grimmich, ředitel
Iveta Železníková, vedoucí vychovatelka
Barbora Krausová, sociální pracovnice a vychovatelka
Robert Neradil, asistent pedagoga
Libuše Kopáčková, asistent pedagoga
Marie Schulerová, vychovatelka Domeček
Helena Šíblová, DPP vychovatelka
Jiřina Havelková, vychovatelka Dům
Lucie Dopitová, vychovatelka Domeček
Vladimír Matoušek, DPP vychovatel
Miroslav Železník, DPP vychovatel
Lucie Poplšteinová, vychovatelka,t.č.mateřská dovolená

Co jsme dělali v roce 2017
V roce 2017 jsme měli naši kapacitu naplněnou. Po celý rok 2017 jsme
pracovali s dětmi podle ŠVP dětského domova, v průběhu roku odešly čtyři děti, dvě
zletilé, jedno dítě se vrátilo k matce a jedno dítě bylo přemístěno do dětského
domova se školou. Nově přišly tři děti.
Celý rok jsme užívali treninkový byt v Příbrami, pronajatý od města Příbrami
za obvyklé nájemné. Celý rok jej užíval chlapec, který odmaturoval a začal studovat
na vyšší odborné škole a jeho sestra, rovněž studentka vyšší odborné školy.

O dětech
Celý rok jsme nemuseli řešit žádné mimořádné události, nikdo neutekl.
Pokračovala naše spolupráce s psychiatry a pedagogicko- psychologickou poradnou,
střediskem výchovné péče.
Děti docházely, tak jako v minulých letech, do různých zájmových kroužků mimo
dětský domov. Velmi dobrých výsledků tradičně dosahovali hlavně chlapci ve
sportovních klubech – volejbal, hokej. Dívky chodily na stepaerobic, alpinning,
podobně jako v roce minulém.
V roce 2017 studovali na střední škole nebo odborném učilišti čtyři chlapci a dvě
dívky. Jeden chlapec do mateřské školy. Jedna dívka dále navštěvuje osmileté
gymnázium, ostatní pak dochází do základní školy. Celkově se zvýšil věkový průměr
dětí, jako v předchozím roce, častěji bylo třeba řešit problémy okolo kouření,
vzájemných vztahů, respektování pravidel a autority, verbální i fyzické agrese.
Vyvrcholením pak byla nutné přemístění jedné dívky do dětského domova se školou,
protože nebyla schopna unést relativně volněji nastavená pravidla našeho dětského
domova.

Práce s rodiči. V průběhu roku jsme se snažili, tak jako v minulých letech,
maximálně pracovat s rodiči našich dětí, prostřednictvím sociální práce s rodiči nebo
dalšími příbuznými. U několika dětí je třeba podporovat kontakty s příbuznými
formou dovážení a maximální aktivizací směrem k pobytům mimo dětským domov.
Pokračovali jsme ve spolupráci s hostitelskými rodinami, jedná se o čtyři děti a dvě
rodiny, tak aby děti nemusely trávit všechen čas v domově, aby měly možnost zažít
běžný rodinný provoz.
O jarních prázdninách 2017 všechny děti jely lyžovat s dětským domovem
v Krkonoších, do Rokytnice, všechny děti se naučily lyžovat. Děti základní školy se
jako obvykle zúčastnily škol v přírodě a sportovních soustředění.
Během letních prázdnin jsme uskutečnili dva týdenní pobyty dětí s vychovateli, na
Máchově jezeře, jeden týden pro mladší děti, další týden pobyt v Jeseníkách pro
velké děti. Děti jely na různé tábory dle zájmu (s DDM Praha, Trnávka, sportovní
soustředění).
V průběhu celého roku děti chodily do divadla, kina a tanečních. Děti se pravidelně
účastnily dětských bohoslužeb v kostele Církve československé husitské v Příbrami.
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.
Pedagogický tým
Náš tým pracoval ve stabilní sestavě, pracovali jsme ve dvou rodinných skupinách Dům a Domeček. Celý rok jsme pracovali pod pravidelnou supervizí a průběžně jsme
se vzdělávali.

Naši spolupracovníci
V roce 2017 jsme spolupracovali zejména s těmito partnery:
-Jan Smolka, supervizor
- orgány sociálně právní ochrany dětí (Benešov, Hořovice, Praha 5, Praha 12,
Praha- západ, Ostrava -Mariánské hory)
Tanvald, Příbram)
- SVP Příbram
- PPP Příbram
- Farní úřad CČSH
- Studio Bára 3P
- Volejbalový klub Vavex, Příbram
- DDM, Příbram
- Hokejový klub HC Příbram
- ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram
- SOŠ a VOŠ Březnice
- SOŠ Hluboš
- SZŠ Příbram
- SPŠ Příbram
- Gymnázium Legionářů Příbram

Naši partneři a dárci
Nadace Terezy Maxové
Nadace Člověk člověku
Fond pomoci Siemens
Nadační fond Albert
Nadace Agrofert
MSDU OS
Charita Příbram
Nadace ČEZ
Maranatha
AKT Praha, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
Defire Group
Prodoma
Obecní úřad Dubenec
Farní charita Příbram
p. Suchý
p. Prokop
p. Nevečeřal
Diagram s.r.o.
p.Schuster
p.Kopečná
p. Thámová
p. Šváčková

Kontroly
V roce 2017 proběhly:
1/ pravidelně kontroly Státního zastupitelství Příbram, bez závad
2/ kontroly Programů rozvoje osobnosti dítěte, DDÚ Praha 4, bez závad
3/ kontrola Hygienické stanice Příbram
4/ inspekce ČŠI
V Dubenci, 30.3. 2018
Zpracoval: Mgr.Igor Grimmich

