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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
IČ 690 59 632, e-mail: ccshdrpraha@volny.cz, www.husiti.cz

Název:

Husitský dětský domov s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Domov Dubenec
Dubenec č.p. 22, 261 01 Příbram, Česká republika
tel. / fax: (+420) 318 611 213, e-mail: info@domovdubenec.cz
www.domovdubenec.cz
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 sociální služby u Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 10. července 2007

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

Orgány a zaměstnanci společnosti (stav k 31. 12. 2007)
Správní rada:

Karel Bican, předseda
Eva Dundáčková, člen
Jana Skořepová, člen

Dozorčí rada:

Marcela Dvořáková, člen
Jana Eliášová, člen
David Tonzar, předseda

Ředitel společnosti: Michal Roth
Zaměstnanci
dětský domov:

Zaměstnanci
dům na půl cesty:

Milena Bendová, vychovatel, nepedagogický pracovník
Tereza Jandová, ředitelka
Barbora Krausová, sociální pracovník
Pavlína Krásová, vychovatel, nepedag. pracovník (na dobu určitou)
Jaroslav Patera, vychovatel, pedagogický pracovník
Marie Schülerová, vychovatel, nepedagogický pracovník
Jana Štadlerová, vychovatel, pedagogický pracovník
Eva Piškaninová, sociální pracovník

Výroční zpráva za rok 2007

Strana 2 z 8

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

Jak a na čem jsme pracovali
Dětský domov
Po zahájení provozu v srpnu 2006 pokračoval dětský domov i v r. 2007 bez
závažnějších problémů ve své činnosti. Mimo každodenní cílené práce s dětmi jsme díky
podpoře řady nadací realizovali i několik dalších projektů, které byly zaměřeny zejména na
psychologickou pomoc dětem, na doplnění jejich všeobecných znalostí a na odstranění
přetrvávajících poruch učení, výslovnosti, grafomotoriky atd.
Prostředky z několika dalších grantů nám umožnily pracovat i s rodinami dětí.
Sociální pracovník tyto rodiny pravidelně navštěvoval, organizoval návštěvy rodičů v domově
a motivoval rodiče k tomu, aby dodrželi smluvený individuální plán. Jeho cílem je pokus o
sanaci těchto rodin. Součástí této aktivity byl i společný prázdninový pobyt rodin a dětí
v rekreačním zařízení na Šumavě, kde hlavní část programu tvořila zážitková terapie
organizovaná pracovníky o.s. Letní dům.
V prvních měsících roku 2007 se ukázalo, že již neexistují reálné podmínky pro to,
aby zřizovatel nadále vysílal své zaměstnance do dětského domova jako vychovatele příp.
sociální pracovníky. Tím bylo zásadním způsobem ohroženo financování provozu domova a
největší starostí vedoucích pracovníků zařízení se stala nutnost najít dodatečné finanční
prostředky na platy tří vychovatelů. To zásadním způsoben zkomplikovalo jejich práci během
první poloviny roku, neboť na tento účel muselo být vynaloženo značné úsilí, často na úkor
práce s dětmi. Do poloviny roku se podařilo získat řadu jednorázových darů a zejména pomoc
nadačního fondu J&T. Ta umožnila udržet domov v provozu, i když za cenu nedostatečného
platového ohodnocení zaměstnanců.
V roce 2007 se do značné míry změnil i kolektiv zaměstnanců. Začátkem roku odešla
většina z těch, kteří se podíleli na stavbě objektu a v domově pracovali od jeho otevření,
později odešli i další vychovatelé, kteří byli přijati během první poloviny kalendářního roku.
A to přesto, že vedení domova se snažilo věnovali výběru pracovníků značnou pozornost
právě ve snaze o to, aby děti měly prostor k navázání trvalejšího a hlubšího vztahu
k dospělým, s nimiž každý den přicházejí do styku.
V první polovině roku se podařilo po půlročním úsilí obsadit na delší dobu místo
sociálního pracovníka domova.
Během celého roku 2007 jsme dle možností postupně pořizovali chybějící vybavení do
dětského domova a díky pochopení nadačního fondu J&T se nám podařilo též získat
prostředky na stavbu dlouho plánované kolárny na zahradě objektu.
Dům na půl cesty
Na jaře roku 2007 obdržel dům na půl cesty první finanční prostředky pro provoz od
Ministerstva práce a sociálních věcí. To nám dovolilo v polovině května zaměstnat první
sociální pracovnici. Mezi její hlavní úkoly patřilo zaregistrovat toto zařízení jako sociální
službu v souladu se zák. 108/2006, vytvořit základní dokumenty, na jejichž základě bude dům
na půl cesty pracovat a v neposlední řadě najít první uživatele, kterým by objekt domu na půl
cesty sloužil.
Nalezení zájemců o tuto sociální službu, kteří by současně splňovali specifické
podmínky dané tím, že dům na půl cesty je v jednom objektu s dětským domovem se však
ukázalo jako velmi zdlouhavé a komplikované. Tento cíl se do konce r. 2007 nepodařilo
naplnit.
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O těch, pro které tu jsme
Dětský domov
Celý rok 2007 bydlelo v dětském domově 8 dětí ve věku 3 až 13 let, všichni na
základě nařízení o ústavní výchově. Všechny děti byly do domova přijati již při jeho otevření
v srpnu 2006. Tři z dětí byly žáky 1. základní školy v Příbrami, po jednom v 2., 5. a 6. třídě.
Další dítě bylo od září žákem 5. základní školy v Příbrami. Dvě děti navštěvovaly 12.
mateřskou školu v Příbrami a 2 nejmenší zůstávaly v domově.
Během roku se ukončila adaptační fáze pobytu dětí v domově. Děti si zvykly na nové
prostředí a získaly v něm pocit jistoty a bezpečí. Současně si upevnily potřebné návyky
související s rytmem dne i plněním každodenních povinností. Školní výsledky dětí byly
uspokojivé, v porovnání se stavem, v jakém byly do domova přijaty velmi dobré. Každé dítě,
které chodilo do 2. třídy a výše navštěvovalo své zájmové kroužky mimo školu (skaut, tanec,
angličtina). Děti starší pěti let se účastnily alespoň jednoho letního prázdninového tábora. Děti
navštěvující školu a školku se též účastnily téměř všech akcí, které tato zařízení nabízela.
Po celý rok jsme se snažili o to, aby děti udržovaly osobní i telefonický kontakt se
svými rodinami. Návštěvy rodičů v domově byly poměrně časté s ohledem na možnosti těchto
rodin. Vztah dětí k jejich rodinám se zlepšil a ustálil a děti postupně přijaly daný stav věcí.
Jedna rodinná skupina dětí strávila o letních prázdninách se svojí rodinou více jak měsíc,
druhá rodina se účastnila společného prázdninového pobytu s dětmi, který organizoval dětský
domov .
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty zůstal během celého roku 2007 neobsazen.

Naši spolupracovníci
v roce 2007 jsme spolupracovali zejména s těmito partnery:
- paní Ivana Popová, psycholožka;
- pan Václav Beneš a paní Katarína Vacková, poradci pro výživu;
- paní Ivana Kopalová, speciální pedagog a logoped;
- o.s. Letní dům (zážitkové terapie);
- paní Ivana Veltrubská a pan Václav Čížek, psychologové.

Naši partneři a dárci
Dětský domov
Styl naší práce s dětmi vyžaduje podstatně více finančních prostředků, než kolik na
provoz domova poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Schodek ročního
provozního rozpočtu domova dosahuje 0,75 až 1,00 mil. Kč, což je přibližně 1/3 tohoto
rozpočtu. Proto si zvláště ceníme pomoci našich stálých partnerů, řady nadací a dárců, bez
jejichž příspěvku by naše činnost v současném rozsahu a intenzitě nebyla možná.
K těm nejvýznamnějším (se stálým příspěvkem nebo s jednorázovým příspěvkem
10 000,- Kč a více) v roce 2007 patřili:
- Nadace Terezy Maxové
- Nadační fond Rozum a Cit
- Nadace Naše dítě
- Nadační fond J&T
Výroční zpráva za rok 2007
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Občanské sdružení Život dětem
Občanské sdružení Dobrý skutek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
paní Zuzana Klofátová
paní Andrea Hornová
Eva a Emil Kuchařovi
paní Patricie Noemi Aus
Pojišťovna Generali
společnost CSC consulting
společnost Almma
HVB Bank Czech Republic
RWE Transgas
společnost Wesen
společnost Seznam.cz
společnost Erika
společnost Equinnvest International, s.r.o.

Naše zvláštní poděkování patří paní Martě Štěpánkové.
Za pomoc a podporu dále děkujeme paní Jaroslavě Pikartové, paní Antoníně Boťové,
paní Heleně Švirkové – Milfaitové, panu Marku Bukvovi, paní Dagmar Nohýnkové, cukrárně
malá Hraštice, společnosti Libfin a řadě dalších.
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty obdržel grant od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
80 000,- Kč na provozní náklady. Další grant MPSV poskytnutý zřizovateli, Pražské diecézi
CČSH ve výši 200 000,- Kč určený na zajištění sociálních služeb, byl použit na plat
sociálního pracovníka domu na půl cesty.
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Účetní uzávěrka – dětský domov
Výdaj
Potraviny minus stravné zaměstnanců
Stravné zaměstnanců
Drobný hmotný majetek
Školní pomůcky
Hračky a sport. potřeby
Oblečení a boty
Léky, doplňky stravy
Hygienické a čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Spotřební zboží a materiál
Pohonné hmoty
Knihy / noviny / odborná literatura
Opravy / údržba budovy
Doprava / cestovné
Telefon
Poštovné
Internet
Kulturní aktivity
Tábory a rekreace
Účetnictví a mzdy
Stravné škola / školka
Supervize
Psychoterapie
Rezerva // ostatní
Kapesné dětí
Elektřina
Plyn
Vodné a stočné
Údržba a pojišťění auto
Náklady hrazené NF JaT:
potraviny
telefon a internet
vodné a stočné
plyn
elektřina
supervize
psychologická pomoc dětem
účetnictví a mzdové účetnictví
Celkem výdaje provoz
Mzdy a odměny zaměstnanců
Mzdy za DPP / DPČ
Mzdy (z grantů NTM)
Mzdy ( z grantů MPSV)
Odvody zdrav. / soc.
Odvody – ostatní
Odvody – ostatní (psych. vyšetření zam.)
Jiné náklady
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Částka Kč
215 211,15 084,75 361,3 674,21 216,30 567,24 566,20 006,21 399,81 154,41 615,10 862,13 638,22 641,45 420,7 192,833,44 622,72 340,23 800,25 003,7 350,17 500,93 535,9 549,19 246,6 594,4 553,20 822,18 280,31 386,13 661,19 781,18 650,29 800,17 950,54 410,1 199 271,1 069 459,52 627,66 555,122 549,400 595,7 787,17 000,9 368,-
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Bank. poplatky

5 077,Celkem výdaje mzdy

1 751 017,-

Celkem výdaje

2 948 590,-

Příjem

Částka Kč
15 084,62 766,125,43 614,8 724,0,280 400,2 068 000,168 780,228 753,62 740,165 663,-

Stravné hrazené zaměstnanci
Státní sociální podpora
Úroky
Jiné
Příspěvky rodičů
Opatrovné ze sirotčích důchodů
nezúčtovatelné granty a dary
Dotace MŠMT
grant NTM
grant NF JaT
grant KÚ Středočeský
grant MPSV
Celkem příjmy
Hospodářský výsledek
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Účetní uzávěrka – dům na půl cesty
Výdaj

Částka Kč
21 233,1 037,2 163,15 913,21 406,11 548,50,6 513,-

Celkem výdaje provoz

79 864,-

Drobný hmotný majetek
Hygienické a čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Spotřební zboží a materiál
Doprava / cestovné
Telefon
Rezerva // ostatní
Opravy / údržba budovy

Mzdy a odměny zaměstnanců *
Mzdy za DPP / DPČ
Odvody zdrav. / soc.
Odvody – ostatní

0,0,0,0,-

Celkem výdaje mzdy
Celkem výdaje

79 864,-

* ... mzda sociálního pracovníka hrazena z grantu poskytnutého z MPSV zřizovateli - Pražské
diecézi CČSH.
Příjem

Částka Kč
80 000,-

Grant MPSV
Celkem příjmy

80 000,-

Hospodářský výsledek

136,-

Kontroly a audit
Všechny úřední návštěvy a kontroly v r. 2007 vyhodnotily práci dětského domova i
domu na půl cesty jako nezávadnou.

Na závěr
Nadevšechno je třeba věnovat dětem to nejcennější, to jest čas.

28. února 2008
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Michal Roth

Prof. Vojtěch Cepl

ředitel společnosti
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