Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.

Husitský dětský domov s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2006

Obsah:
Naše cíle
Údaje o organizaci
Orgány společnosti a její zaměstnanci
Jak a na čem pracujeme
O těch, pro které tu jsme
Naši partneři a dárci
Účetní uzávěrka
Kontroly a audit
Na závěr

Naše cíle
Cílem domova v Dubenci je vytvořit dětem skutečně rodinné prostředí a věnovat jim
individuální péči v závislosti na jejich potřebách. Po dosažení plnoletosti dětem – mladým
dospělým dále nabídnout podporu a možnost zůstat ve známém prostředí. To vše do té doby,
než budou mít podmínky pro to, aby mohli žít plnohodnotný samostatný život.
Za první potřebu všech dětí považujeme vytvoření pocitu bezpečí, jistoty a zájmu ze
strany světa do kterého se narodily, tedy především ze strany dospělých, kteří je oklopují.
V případě dětí žijících v ústavní výchově to znamená zajistit dostatečný počet
kvalifikovaných a obětavých vychovatelů.
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Údaje o organizaci
Nestátní školské zařízení pro výkon ústavní výchovy – dětský domov rodinného typu
s kapacitou 9 dětí a nestátní zařízení sociálních služeb – dům na půl cesty se 4 místy.
Zřizovatel:

Pražská diecéze Církve československé husitské
V Tišině 3, 160 00 Praha 6, tel.: 233 371 528, fax: 233 383 786
e-mail: ccshdrpraha@volny.cz, www.husiti.cz, IČ 690 59 632

Název:

Husitský dětský domov s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Dubenec č.p. 22, 261 01 Příbram, Česká republika
tel./ fax: 318 611 213, e-mail: domovdubenec@seznam.cz
www.husiti.cz/domovdubenec
273 80 297
51-1973640287/0100, Komerční banka Příbram
- rejstřík obecně prospěšných společností vedený
Městským soudem Praha, oddíl O, vložka 388 ze dne 12. října 2005
- rejstřík škol a školských zařízení vedený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. srpna 2006
- rozhodnutí o registraci sociálních služeb u Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne (dosud nezaregistrováno)

Adresa:
Spojení:
Presentace:
IČ:
Číslo účtu:
Registrace:

Během první poloviny roku 2006 byla dokončena rekonstrukce a dostavba objektu
v Dubenci u Příbrami v ceně více než 7 mil. Kč. Jde o vesnické stavení obklopené rozsáhlou
zahradou, stavebně rozdělené na dvě části. Dětský domov s obytnou plochou přes 200 m2 je
koncipován jako rodinný dům pro deseti- až dvanáctičlennou rodinu. Jeho interiér tvoří
společná místnost, která slouží jako jídelna a kuchyně, děti obývají tři pokoje a pro
vychovatele jsou určeny dvě místnosti, používané jako pracovna i ložnice. Ve druhé části
objektu je patrový byt o rozloze přes 100 m2 se dvěma pokoji a kuchyní, vhodný pro 2 – 5
osob. Je určen zejména pro děti, které po dosažení dospělosti opustí dětský domov - dům na
půl cesty.
Obecně prospěšná společnost zahájila svoji činnost v polovině srpna 2006. Byly
uzavřeny pracovní smlouvy s prvními vychovateli v dětském domově a během druhé
poloviny srpna byly do domova umístěny 2 skupiny sourozenců ve věku 2 až 12 let.
Dům na půl cesty zůstal do konce roku neobsazen, a to přesto, že byl v létě 2006 zcela
dokončen a vybaven. Rozpočet společnosti byl velmi zatížen náklady spojenými s tím, že byl
uveden do provozu dětský domov a na provoz domu na půl cesty se proto nepodařilo vyčlenit
dostatečné finanční prostředky. Přesto, že bylo vyhlášeno několik kol výběrového řízení na
místo sociálního pracovníka, nepodařilo se najít vhodného kandidáta.
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Orgány společnosti a její zaměstnanci (stav ke konci r. 2006)
Správní rada:

Mgr. Karel Bican, pražský biskup CČSH, předseda
JUDr. Eva Dundáčková, poslankyně, kmotra projektu
Jana Skořepová

Dozorčí rada:

RNDr. Marcela Dvořáková
Jana Eliášová
ThDr. David Tonzar, ThD., předseda

Zaměstnanci:

Jaroslava Holá, sociální pracovník a nepedagogický pracovník
Tereza Jandová, ředitelka dětského domova
Jaroslav Patera, pedagogický pracovník
Jana Štadlerová, pedagogický pracovník

Vysláni CČSH:

Vladimíra Bohalová, nepedagogický pracovník
Irena Piazzová, nepedagogický pracovník
Michal Roth, ředitel společnosti a nepedagogický pracovník

Jak a na čem pracujeme
Období od poloviny srpna do začátku zimy bylo pro celý pracovní tým velmi náročné.
Uvedli jsme do chodu první část společnosti – dětský domov rodinného typu. Nově utvořený
kolektiv zaměstnanců pracoval na dokončení interiérů budovy i na nastavení a zažití
pracovních stereotypů, rozdělení povinností, předávání informací, atd. Současně s tím
probíhala adaptační fáze pobytu dětí v novém prostředí.
V dětském domově jsme od začátku zvolili systém střídání tří dvojic vychovatelů
v několikadenních turnusech. Tím jsme se snažili nabídnout dětem stálý dospělý vzor a
vytvořit podmínky, které se blíží prostředí rodiny. V každé dvojici pracoval jeden odborný a
jeden pomocný vychovatel. Vychovatelé vykonávali všechny běžné domácí práce a zapojovali
do nich dle možností a ve stále větší míře i děti. Práci zaměstnanců doplňoval pravidelnými
návštěvami dětský psycholog a speciální pedagog a děti též docházely k řadě externích
specialistů (logoped, grafomotorické kurzy, ...).
Naše výsledky jsou z časových důvodů omezené, nicméně doložitelné. Rozvinula
dříve často potlačovaná osobnost dětí a začala se pozitivně měnit i jejich hodnotová orientace.
Děti začaly nacházet ve vychovatelích potřebnou citovou oporu a jistotu. To podporovalo
pozitivní změny v jejich chování, zlepšila se úroveň jejich znalostí, návyků a dovedností i
jejich zdravotní stav. Poté, kdy nejstarší děti v minulém školním roce propadly, byly ke konci
roku jejich školní výsledky na úrovni průměru atd.
Vybudování dětského domova s vlastní tváří, takového, který opouštějí děti
odpovídající měrou připravené do života, je však dlouhodobý proces a my jsme po půl roce
činnosti byli stále na jeho začátku.

Výroční zpráva za rok 2006

Strana 3 z 6

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.

O těch, pro které tu jsme
Od srpna 2006 žije v dětském domově v Dubenci 8 dětí ve věku 2 až 12 let, všichni
s nařízenou ústavní výchovou. Tři z nich jsou od září žáky 1. základní školy v Příbrami, po
jednom v 1., 4. a 5. třídě. Další tři děti navštěvují 12. mateřskou školu v Příbrami a 2 nejmenší
zůstávají doma. Školní výsledky dětí byly uspokojivé až velmi dobré. Děti postupně
navazovaly kontakt se svými vrstevníky v Dubenci i se spolužáky a dle svého přání si
vybraly zájmové kroužky.
Většina děti, které přišly do našeho do domova trpěla (a některé z nich stále trpí) řadou
psychických, emocionálních i zdravotních problémů, zejména chronických. Často jsou tyto
obtíže zřejmé až po delším pozorování a jsou na hranici diagnostikovatelnosti. Proto,
abychom je co nejefektivněji odstranili ještě v jejich začátcích, snažili jsme se ve spolupráci
s odborníky kombinovat klasickou a alternativní medicínu a od začátku jsme kladli velký
důraz na zdravou, racionální výživu.
Od příchodu „našich“ dětí do domova jsme se v rámci možností snažili o udržení a
kultivaci vztahu mezi dětmi a jejich biologickou rodinou. Ve spolupráci s dalšími
organizacemi se budeme nadále snažit tyto rodiny podporovat v řešení jejich problémů.
V ideálním případě by tato snaha měla vést k tomu, aby se děti mohly v co nejkratší době do
svých rodin vrátit.

Naši partneři a dárci
Zvýšený počet vychovatelů, přítomnost dětí mladších než 3 roky, malý kolektiv dětí,
individuální přístup k nim, snaha o to v krátkém čase odstranit nahromaděné problémy a
zaplnit mezery v jejich sociální a emocionální výbavě atd., to vše odlišuje dětský domov
v Dubenci od řady ostatních. Nese to však s sebou nutně zvýšené nároky na financování jeho
provozu. Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro nás nebyla (a pokud
nebudeme chtít snížit úroveň naší práce ani budoucnu nebude) dostatečná a byli jsme nuceni
hledat dárce a zejména dlouhodobé partnery, kteří by se k nám chtěli připojit.
Jen díky finančním příspěvkům v celkové výši cca 250 000,- Kč, dvěma grantům
poskytnutým Nadací Terezy Maxové ve výši téměř 100 000,- Kč a řadě věcných darů
skončilo hospodaření společnosti v r. 2006 přebytkem ve výši cca 100 000,- Kč. K našim
nejvýznamnějším dárcům (s podílem 10 000,- Kč a větším) patřili:
- Občanské sdružení Život dětem
- Pojišťovna Generali
- Sdružení software OK Příbram
- společnost EPZ, s.r.o.
- společnost Sibex, s.r.o.
a dále:
- paní Eva Dundáčková
- pan Hadžega
- paní Klára Kohoutová
- paní Zuzana Klofátová
- paní Jana Sadloňová.
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Děkujeme též za významnou pomoc a podporu paní Antoníně Boťové, paní Heleně
Švirkové – Milfaitové, paní Ludmile Vařekové, panu Marku Bukvovi a řadě dalších.

Účetní uzávěrka
Náklady
Potraviny
Drobný hmotný majetek
Drobný hmotný majetek - dary
Školní potřeby
Hračky a sportovní potřeby
Oblečení
Výukové programy
Léky
Hygienické a čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Drobný spotřební materiál
Drobný spotřební materiál - dary
PHM
Odborná literatura
Elektřina dětský domov
Elektřina dům na půl cesty
Plyn
Vodné a stočné
Cestovné
Telefon
Poštovné
Kulturní aktivity
Vedení účetnictví a mzdového účetnictví
Stravné
Poplatky
Supervize
Psycholog
Ostatní služby a opravy
Ostatní služby a opravy - dary
Kapesné dětí
Provoz automobilů
Mzdy
Dohody o provedení práce
Dohody o provedení práce - granty
Odvody - Sociální pojištění
Odvody - Zdravotní pojištění
Sociální pojištění - ostatní
Ostatní sociální náklady
Bankovní poplatky
Celkem
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Kč
81 199,00
16 199,00
55 595,50
6 097,50
6 481,50
30 041,00
9 996,00
12 039,00
12 788,50
10 218,50
12 923,00
45 608,00
6 652,00
2 388,00
17 556,00
1 425,00
54 664,00
22 102,50
18 173,00
18 417,50
4 014,50
8 144,00
20 000,00
8 972,00
928,50
14 050,00
20 000,00
30 556,00
1 718,00
2 565,00
2 507,00
294 998,00
38 335,00
9 000,00
71 539,00
31 802,00
1 653,00
14 200,00
1 485,5
1 017 032,00
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Výnosy

Kč

Státní sociální podpora - děti
Úroky
Jiné
Peněžní dary
Peněžní dary převedené od zakladatele
Dotace Min. školství, mládeže a tělovýchovy
Granty - Nadace Terezy Maxové
Dar - Občanské sdružení Život dětem
Celkem

17 648,00
21,53
100,00
249 869,00
21 990,00
751 000,00
29 000,00
15 000,00
1 084 628,53

Hospodářský výsledek

67 596,53

Kontroly a audit
Všechny úřední návštěvy a kontroly v r. 2006 vyhodnotily práci dětského domova jako
nezávadnou.

Na závěr
Nahlížejme na děti a mladé lidi bez vlastní rodiny jako na děti našich blízkých přátel.
Naneštěstí ne takových, ke kterým občas zajdeme na kávu, k níž třeba doneseme pár sladkostí.
Tito přátelé se totiž ocitli ve velmi vážných problémech. Nezáleží na tom čí vinou. Co chceme
pro jejich děti?... A až tyto děti dospějí, nebudeme sami stát o to, aby se i ony staly našimi
přáteli?

28. února 2007
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