Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2008
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Údaje o organizaci
Nestátní školské zařízení pro výkon ústavní výchovy – dětský domov rodinného typu s
kapacitou 9 lůžek.
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.
Zkrácený název: Domov Dubenec
Adresa: Dubenec č.p. 22, 261 01 Příbram, Česká republika
Spojení: tel. / fax: (+420) 318 611 213, e-mail: info@domovdubenec.cz
Presentace: www.domovdubenec.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 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;
- zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.
03. 03. 2008, pod číslem 10651/2008/KUSK/5.
Orgány a zaměstnanci společnosti (stav k 31. 12. 2008)
Správní rada: Helena Šíblová, předsedkyně
Roman Roka, místopředseda
Jan Boček, člen
Kateřina Poláková, člen
Jana Skořepová, člen
Sylvie Stretti, člen

Dozorčí rada: Jan Jandus, předseda
Helena Antropiusová, člen
Miroslava Studenovská, člen
Zaměstnanci: Barbora Belušíková, vychovatel
Milena Bendová, vychovatel
Hana Čechová, sociální pracovník pro práci s rodinou
Hana Dušková, vychovatel
Tereza Jandová, ředitelka dětského domova
Barbora Krausová, sociální a administrativní pracovník
Pavlína Nolová, vychovatel
Michal Roth, ředitel společnosti
Jana Štadlerová, vychovatel
Marcela Semančíková, sociální pracovník domu na půl cesty
(15. 3. 2008 – 31. 8. 2008)
Michal Klán, dobrovolník
Martin Soukup, dobrovolník
Aneta Mehrabianová, dobrovolník
Jak a na čem jsme pracovali
Dětský domov
Dětský domov pokračoval v r. 2008 bez závažnějších obtíží ve své činnosti. Díky podpoře
několika nadací se nám i v tomto roce podařilo pokračovat v řadě projektů, které
rozšiřovaly a doplňovaly zákonem stanovený rozsah práce dětského domova. Prostředky
z těchto projektů nám umožnily zejména zaměstnávat zvýšený počet vychovatelů v
přímé práci s dětmi. Dále jsme z grantových příspěvků organizovali pravidelnou
zážitkovou terapii, ve spolupráci s externími odborníky pracovali na odstranění
přetrvávajících poruch učení, výslovnosti, grafomotoriky atd., vysílali děti na letní tábory,
sportovní soustředění i zimní lyžařské pobyty.
Několik dalších projektů, na které jsem získali grantové příspěvky bylo zaměřeno na
sociální práci s rodinami dětí, na rodinnou psychoterapii a zážitkovou terapii pro děti a
rodiče. Naším spolupracovníkem se v polovině roku stal další sociální pracovník, který
pravidelně navštěvoval rodiny dětí, organizoval návštěvy rodičů v domově i dětí u rodičů i
společné zážitkové pobyty dětí a rodičů. V případech, kdy je to reálné je jeho cílem pokus
o sanaci těchto rodin.
I v roce 2008 se do značné míry obměnil kolektiv našich zaměstnanců. Odešlo několik
vychovatelů, kteří u nás pracovali od r. 2007 i někteří vychovatelé, kteří byli přijati na
začátku roku 2008. Během roku musela být tato pracovní místa zaplněna novými
zaměstnanci.
Po celý rok byla činnost pracovního týmu pravidelně supervidována.
I během roku 2008 jsme postupně pořizovali další vybavení domova, tento rok zejména
nové pracovní stoly pro nastávající školáky a též se nám podařilo získat prostředky na
zakoupení zánovního vícemístného osobního automobilu.
Dům na půl cesty
Po odchodu první sociální pracovnice na konci r. 2007 nastoupil na toto místo další
zaměstnanec, jehož úkolem bylo najít první uživatele, kterým by objekt domu na půl
cesty sloužil. Existence domu na půl cesty byla oznámena řadě dětských domovů,
neziskových organizací, městských úřadů atd. Výběr klientů byl však omezen
sousedstvím dětského domova; proto byli vyloučeni např. ti, kteří opouštějí výchovné
ústavy a též ti, kteří mají zápis v rejstříku trestů nebo užívají návykové látky. V období
od března do srpna 2008 jsme byli kontaktováni pouze dvěma zájemci; o jejich
případném umístění bylo jednáno na případových konferencích a u obou bylo rozhodnuto,
tyto potenciální klienty nepřijmout z důvodu možného ohrožení výchovy dětí v dětském
domově.

Jako alternativy pro dům na půl cesty byly paralelně uvažovány i azylový dům pro matky
s dětmi a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od obou těchto záměrů bylo
však upuštěno a to jak pro nutnost dotovat v neúnosné míře provozní rozpočet z
nenárokových zdrojů, tak i pro možné narušení prostředí přilehlého dětského domova.
Místo sociálního pracovníka domu napůl cesty bylo zrušeno a registrace této služby byla
ukončena k 31. srpnu 2008. Prostory budou v horizontu několika let využity pro původně
zamýšlený účel, t.j. pro ubytování dětí – mladých dospělých opouštějících přilehlý dětský
domov nebo pro ubytování dětí starších 16 let, které jsou do dětského domova umístěny.
O těch, pro které tu jsme
Dětský domov
Do poloviny roku 2008 bydlelo v dětském domově 8 dětí ve věku 4 až 14 let, všichni na
základě rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy. Tyto děti byly do domova přijati při jeho
otevření v srpnu 2006. Během letních prázdnin r. 2008 odešla jedna rodinná skupina tří
sourozenců natrvalo zpět do své rodiny. Ke zrušení ústavní výchovy u těchto sourozenců
došlo v září. Během října byla dvě z volných míst zaplněna sourozenci ve věku 10 a 11
let a to na základě rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy.
Ke konci roku 2008 byly z dětí žáky 1. základní školy v Příbrami a to v 1., 6. a 7. ročníku.
Další dítě pokračovalo v povinné školní docházce v 5. základní škole v Příbrami a bylo
žákem 2. třídy. Od konce října navštěvují dvě nově přijaté děti Základní praktickou školu
v Dobříši. Jedno dítě stále navštěvuje 12. mateřskou školu v Příbrami.
Školní výsledky dětí byly dobré. Každé dítě, které chodilo do 2. třídy a výše navštěvovalo
své zájmové kroužky mimo školu. Děti starší pěti let se účastnily alespoň jednoho letního
prázdninového tábora. Děti navštěvující školu a školku se též účastnily všech akcí, které
tato zařízení nabízela. Při účasti na výtvarných nebo atletických soutěžích dosahovali
některé z dětí výborných výsledků.
Po celý rok jsme se snažili o to, aby děti udržovaly osobní i telefonický kontakt se svými
rodinami. Návštěvy rodičů v domově byly pravidelné a poměrně časté. Jedna rodinná
skupina dětí strávila o letních prázdninách se svojí rodinou více jak týden, druhá rodinná
skupina, ta která se připravovala na zrušení ústavní výchovy, byla se svojí rodinou celé
prázdniny.
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty zůstal během celého roku 2008 neobsazen.
Naši spolupracovníci
v roce 2008 jsme spolupracovali zejména s těmito partnery:
- paní Ivana Veltrubská a pan Václav Čížek, psychologové
- paní Jana Kopalová, speciální pedagog a logoped;
- o.s. Letní dům (zážitkové terapie);
- pan Václav Beneš a paní Katarína Vacková, poradci pro výživu;
- orgány sociálně právní ochrany dětí (Pardubice, Benešov, Hořovice)
Naši partneři a dárci
Dětský domov
Rozšířený rozsah činnosti dětského domova vyžadoval i v roce 2008 podstatně více
finančních prostředků, než kolik poskytuje dětským domovům Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Schodek ročního provozního rozpočtu dosahuje 1,00 mil. Kč, t.j.
přibližně 1/3 tohoto rozpočtu. Proto si zvláště ceníme pomoci našich stálých partnerů,
nadací a dárců, bez jejichž příspěvku by naše činnost nebyla možná.
K těm, kteří nám pravidelně přispívají nebo k těm, jejichž jednorázový finanční nebo
hmotný dar byl v roce 2008 10 000,- Kč nebo vyšší patřili:
- Nadace člověk člověku

-

Nadace Terezy Maxové
Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem
Nadace Naše dítě
Siemens – Fond pomoci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Kiwanis klub Příbram
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
paní Zuzana Klofátová
Eva a Emil Kuchařovi
paní Eva Dundáčková
pan Josef Řihák
pan Petr Kott
pan Marek Bukva
Martina Krátká - Květiny Letizia
Okresní hospodářská komora v Příbrami
společnost UniCredit Bank Czech Republic
společnost Generali pojišťovna
společnost CSC consulting
společnost SENCO Příbram
společnost Happy Sport
společnost Almma
společnost CVP Galvanika Příbram
společnost Bierhanzl Group
společnost Equinnvest International, s.r.o.

Za pomoc a podporu dále děkujeme paní Evě Dundáčkové, paní Jaroslavě Pikartové, paní
Antonii Boťové, paní Andree Hornové, paní Heleně Švirkové – Milfaitové, paní Dagmar
Nohýnkové, paní Martě Štěpánkové, cukrárně malá Hraštice, společnosti Libfin,
společnosti Halex-Schauenberg, společnosti Energon Dobříš a řadě dalších.
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty obdržel grant od Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu
Středočeského kraje a několik příspěvků od Nadace Terezy Maxové. Z těchto grantových
příspěvků byl hrazen pouze plat sociálního pracovníka domu na půl cesty, nevyčerpané
prostředky byly vráceny.
Účetní uzávěrka – dětský domov
Výdaj Částka Kč
Potraviny minus stravné zaměstnanců 189 960,Stravné škola / školka 22 295,Drobný hmotný majetek 67 473,Hračky a sport. potřeby 5 865,Oblečení a boty 46 454,Léky, doplňky stravy 12 943,Hygienické a čistící prostředky 8 433,Kancelářské potřeby 31 282,Spotřební zboží a materiál 49 862,Pohonné hmoty 59 809,Náhradní díly automobily 3 825,Knihy / noviny / odborná literatura 4 799,Hmotné náklady (501XXX) 503 000,Elektřina 41 280,Vodné a stočné 17 261,-

Plyn 39 784,Opravy / údržba budovy 28 602,Doprava / cestovné 25 689,Telefon 79 785,Poštovné 8 928,Kulturní aktivity 28 668,Tábory a rekreace 78 555,Účetnictví a mzdové účetnictví 96 000,Supervize 38 300,Rezerva // ostatní 113 308,Kapesné dětí 10 072,Údržba a pojišťění auto 51 759,Programy a terapie 119 125,Školení a kurzy 14 000,Nehmotné náklady (502XXX + 51XXX) 791 116,Celkem výdaje provoz 1 294 116,Mzdy DPP 18 900,Mzdy a odměny zaměstnanců 1 034 638,Mzdy (z grantů NTM) 86 579,Mzdy (z grantů Nadace člověk člověku) 111 375,Mzdy ( z grantů NROS) 210 600,Mzdy (z grantů MPSV) 92 400,Mzdy (z grantů KÚ Středočeský) 26 440,Odvody zdrav. / soc. 523 926,Odvody – ostatní 8 999,Odvody – ostatní (psych. vyšetření zam.) 13 420,Smluvní pokuty a penále 1 129,Jiné náklady 48 000,Bank. poplatky 7 392,Celkem výdaje mzdy 2 183 798,Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku 103 333,Celkem výdaje 3 581 247,Příjem Částka Kč
Tržby z prodeje 2 500,Stravné hrazené zaměstnanci 7 720,Státní sociální podpora a opatrovné 117 870,Úroky 225,Jiné 11 781,Příspěvky rodičů 11 556,Nezúčtovatelné granty a dary 157 260,Grantový příspěvek Kiwanis 22 900,Grantový příspěvek Siemens 35 000,Grantový příspěvek Rozum a cit 10 000,Dotace MŠMT 2 495 000,Grant Nadace TM 2 950,Grant Nadace TM vzdělávání 77 121,Grant Nadace TM sanace rodiny 102 823,Grant MPSV sanace rodiny 149 188,Grant KÚ Středočeský supervize 17 500,Grant KÚ Středočeský terapie 30 000,-

Grant KÚ Středočeský púrázdniny 100 000,Grant Nadace Člověk člověku 111 375,Grant NROS Pomozte dětem 210 600,provozní dotace 6 285,Celkem příjmy 3 679 790,Hospodářský výsledek 98 543,Účetní uzávěrka – dům na půl cesty
Výdaj Částka Kč
Doprava / cestovné 2 274,Pojištění 2 000,Celkem výdaje provoz 4 274,Mzdy a odměny zaměstnanců 109 596,Odvody zdrav. / soc. 38 360,Celkem výdaje mzdy 147 956,Celkem výdaje 152 230,Příjem Částka Kč
Grant MPSV 152 203,Celkem příjmy 152 230,Hospodářský výsledek 0,Kontroly a audit
Všechny úřední návštěvy a kontroly v r. 2008 vyhodnotily práci dětského domova i domu
na půl cesty jako nezávadnou.
25. března 2009 Michal Roth ředitel společnosti

