Výroční zpráva- Dětský domov HUSITA, o.p.s., v Dubenci u Příbrami
Dříve Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
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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.,od července 2009 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
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.

-rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu
Středočeského kraje: pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě.
24.6. 2009, pod číslem 1001171/2009/KUSK/2

Orgány a zaměstnanci společnosti (stav k 31. 12. 2009)
Správní rada:
Sylvie Stretti, předsedkyně
Roman Roka, místopředseda
Jan Boček, člen
Kateřina Poláková, člen
Jana Skořepová, člen
Dozorčí rada:
Jan Jandus, předseda
Libuše Antropiusová, člen
Miroslava Studenovská, člen
Zaměstnanci:
Iveta Železníková, od 3.3. 2009zástupce ředitele
Helena Šíblová, od 3.3.- 31.5. 2009ředitelka dětského domova,od 31.5.vychovatelka
Barbora Belušíková, vychovatelka
Milena Bendová, vychovatelka
Marie Schulerová, vychovatelka
Hana Dušková, vychovatelka
Tereza Jandová, ředitelka dětského domova, od 1.3. 2009 mateřská dovolená
Lucie Poplšteinová,vychovatelka, od 25.8. 2009
Jitka Dohnalová, vychovatelka od 15.8. do 31.10.2009
Václav Pužman, vychovatel od 1.11. 2009
Vojtěch Masák, vychovatel od 1.9. 2009
Petra Hohlová, vychovatelka od 31.5. 2009
Barbora Krausová, sociální a administrativní pracovník
Michal Roth, ředitel společnosti do 3.3. 2009
Jana Štadlerová, vychovatelka do 30.3.2009
Igor Grimmich, od 1.6. 2009 ředitel dětského domova
Michal Klán, dobrovolník
Martin Soukup, dobrovolník
Aneta Mehrabianová, dobrovolník

Jak a na čem jsme pracovali
Rok 2009 znamenal výraznou změnu, ke které došlo v prvním pololetí. Začátkem března
ukončilo svou činnost původní vedení, tady Michal Roth a Tereza Jandová. Od začátku dubna
byla pověřena vedením domova Helena Šíblová, v dubnu proběhlo konkurzní řízení s cílem
najít nové vedení domova. Od 1.6.2009 je ředitelem dětského domova Igor Grimmich.
S nástupem nového vedení postupně začalo docházet k přijímání nových spolupracovníků na
uvolněná místa vychovatelů. Současně bylo nutno také řešit poměrně složitou finanční situaci,
což se díky intenzivní spolupráci se správní radou podařilo. Současně bylo třeba navázat na
práci předešlého vedení a hledat cesty, jak zajistit takto malému dětskému domovu
perspektivu nejen existenční.
Po dohodě správní rady s novým vedením a souhlasu zřizovatele, bylo rozhodnuto začít
pracovat na možnosti využití bývalého domu na půl cesty jako prostoru pro druhou skupinu
dětského domova. Tato změna byla vyřízena se všemi dotyčnými úřady a před koncem roku
došlo prakticky k funkčnímu propojení budov. Současně jsme dovybavili domov tak, aby byl
schopen v roce 2010 navýšit svou kapacitu i prakticky.
Se změnami v tomto roce souvisela také změna názvu, tak aby lépe odrážel činnost obecně
prospěšné společnosti.
Stav dětí se v průběhu prvního pololetí zvýšil na plnou kapacitu 9 dětí. Přišla nová
sourozenecká skupina. Naší práci poněkud komplikoval věk našeho nejmladšího sourozence
/pod tři roky/, potřeba individuální péče po celý den a nemožnost umístění do předškolního
zařízení vzhledem k věku. Všechny děti si musely zvykat v průběhu změn vedení i personálu
na trochu jiný přístup, nové lidi atd. Určitě to neměly jednoduché i vzhledem k jejich
rodinnému zázemí, které je často nestabilní a nevypočitatelné. Od nového školního roku chodí
všechny děti do 1. ZŠ v Příbrami, starší chodí do tříd se sportovní specializací nebo do ZŠ
praktické v Dobříši. Celkově dosahují uspokojivých výsledků. Průběžně spolupracujeme
s odborníky na minimalizování specifických poruch učení dětí a dalších potíží . Naše děti
docházejí do SVP Příbram, kde se účastní jak individuální i skupinové práce. Jeden
předškolák začal docházet do speciální mateřské školky.
Všechny děti jsou zapojeny do zájmových kroužků mimo domov, ve sportovních kroužcích
dosahují výborných výsledků. Všichni školáci absolvovali školu v přírodě. O letních
prázdninách děti byly na letních táborech podle svého zájmu.
V létě jsme zorganizovali společný týdenní pobyt dětí, jejich rodičů a vychovatelů v Kersku,
kde každá rodinná skupina měla svůj domeček a pod vedením si sama vařila. Akce byla všemi
zúčastněnými pozitivně hodnocena, pro některé rodiče je to jediná možnost, jak trávit
společně s dětmi souvislejší dobu a pro nás znamenala možnost působit nejen na děti, ale i
rodiče.

Prázdniny doma mohly trávit jen dvě sourozenecké skupiny a to jen v omezené míře čtrnácti
dnů.
Podzimní prázdniny - děti a vychovatelé vyrazili do Krkonoš, kde se věnovali turistice, jízdě
na koni atd.
Rodiče jezdili na návštěvy pravidelně, jedenkrát měsíčně pracovali s rodinnou terapeutkou.
Děti byly v pravidelném telefonickém kontaktu s rodiči.

Naši spolupracovníci
V roce 2009 jsme spolupracovali s těmito partnery:
-paní Ivana Veltrubská, psycholožka
-paní Jana Kopalová,speciální pedagog a logoped
-pracovníci SVP Příbram
-paní Markéta Řeřichová, rodinná terapeutka
-orgány sociálně právní ochrany dětí v Benešově,Hořovicích a Poděbradech
-vedoucí zájmových kroužků,vedoucí Skauta, trenéři

Naši partneři a dárci
Rozsah činnosti dětského domova vyžadoval i v roce 2009 podstatně více finančních
prostředků, než kolik poskytuje dětským domovům Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy na danou kapacitu. Schodek ročního provozního rozpočtu dosahoval přibližně
1/3 tohoto rozpočtu. Proto si zvláště ceníme pomoci našich stálých partnerů, nadací a dárců,
bez jejichž příspěvku by naše činnost nebyla možná.
V roce 2009 byli našimi hlavními dárci:
Ministerstvo školství a mládeže
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
Nadace ČEZ
Nadace Terezy Maxové
Nadace Člověk člověku
Dále pak individuální dárci různých finančních částek.
Všem našim příznivcům děkujeme.

Přehled nákladů a výnosů Dětský domov Husita, o.p.s. 2009
Přehled nákladů
Náklad
Potraviny, stravné škola
Školní potřeby, pomůcky, vybavení
Knihy,časopisy,hračky
Drogistické zboží
Nákupy – batole
Léky, vybavení lékárničky,zdravot.péče
Drobné nákupy vozidla
Pohonné hmoty – benzín, nafta
Kancelářské potřeby
Dárky – děti
Drobné vybavení domova
Ošacení,obuv, galanterie
Drobný materiál – údržba budova
Sportovní vybavení
Spotřební materiál
Spotřeba energie – voda
Spotřeba energie – el.energie
Spotřeba energie – plyn
Kapesné děti
Udržování os.automobily
Cestovné děti
Cestovné zaměstnanci
Telefon mobil
Telefon kancelář
Ozdravné pobyty
Kulturní aktivity
Sportovní aktivity
Výuka – jazyky
Drobné služby kancelář
Psycholog.vyšetření, školení
Opravy,údržba PC
Internet
Opravy vybavení domova
Psychologická práce
Poštovné
Revize
Účetnictví a mzdová agenda
Poplatky – škola,družina

Částka Kč
245 467 Kč
12 230 Kč
5 178 Kč
25 058 Kč
5 310 Kč
14 187 Kč
2 391 Kč
50 483 Kč
9 426 Kč
6 734 Kč
77 962 Kč
45 556 Kč
12 299 Kč
40 019 Kč
16 094 Kč
12 158 Kč
26 317 Kč
26 713 Kč
26 549 Kč
44 654 Kč
12 330 Kč
2 868 Kč
11 675 Kč
47 099 Kč
90 218 Kč
11 361 Kč
14 575 Kč
3 780 Kč
24 822 Kč
12 476 Kč
58 289 Kč
8 037 Kč
158 077 Kč
27 000 Kč
5 062 Kč
11 822 Kč
96 000 Kč
38 320 Kč

Mzdové náklady
Sociální, zdravotní pojištění zaměstnavatel
Bankovní poplatky
Pojištění organizace, os. vozy, pojištění zaměstnanci
Náklady celkem

2 188 616 Kč
554 581 Kč
7 065 Kč
52 296 Kč
4 145 179 Kč

Přehled výnosů
Výnos
Provozní dotace MŠ
Provozní dotace MPSV
Grant Středočeský kraj
Nadační příspěvek ČEZ
Nadační příspěvek Nadace T.Maxové
Sponzorské dary
Příspěvek rodičů
Příspěvek – sirotčí důchody
Přídavky na děti
Připsané úroky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek 2009

3 268 421 Kč
220 514 Kč
270 000 Kč
190 000 Kč
69 085 Kč
33 380 Kč
13 750 Kč
35 197 Kč
60 340 Kč
379 Kč
3 300 Kč
4 164 366 Kč
19 187 Kč

Kontroly a audit
Všechny úřední návštěvy a kontroly v r. 2009 vyhodnotily práci dětského domova jako
nezávadnou.
30.března 2010, Mgr.Igor Grimmich, ředitel Dětského domova Husita, o.p.s.

