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Údaje o organizaci
Nestátní školské zařízení pro výkon ústavní výchovy – dětský domov rodinného typu
s kapacitou 16 dětí od 15.března 2010
Zřizovatel:
Praţská 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
Registrace:
rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem
Praha:obecně prospěšná společnost; 12. října 2005, oddíl O, vloţka 388
rejstřík škol a školských zařízení vedený Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy: dětský domov; 15. srpna 2006, č.j. 36 697/0521; IZO 151 019 142
rozhodnutí o registraci sociální sluţby 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. 2010)
Správní rada:
Sylvie Stretti, předsedkyně
Helena Šíblová, člen
Roman Roka, místopředseda
Jan Boček, člen
Kateřina Poláková, člen
Jana Skořepová, člen
Dozorčí rada:

Jan Jandus, předseda
Libuše Antropiusová, člen
Miroslava Studenovská, člen
Zaměstnanci:
Igor Grimmich, ředitel
Iveta Ţelezníková, vedoucí vychovatelka
Barbora Krausová, sociální pracovnice a vychovatelka
Milena Bendová, vychovatelka Domeček
Hana Dušková, vychovatelka Domeček
Petra Hohlová, vychovatelka Domeček
Iveta Šindelářová, vychovatelka Domeček, od 1.5. 2010
Vácav Puţman, vychovatel Dům
Lucie Poplšteinová, vychovatelka Dům
Robert Neradil, asistent pedagoga
Libuše Kopáčková, asistent pedagoga
Marie Schulerová, vychovatelka, hospodyně
Tereza Jandová, t.č. rodičovská dovolená
Vojtěch Masák, vychovatel DPČ
Helena Šíblová, vychovatelka DPČ
Barbora Belušíková, vychovatelka DPČ
Katka Bílková, vychovatelka DPČ

Co jsme dělali v roce 2010
Rok 2010 byl ve znamení plánovaného zvýšení kapacity domova, vše se
nakonec uskutečnilo tak, aby bylo moţné umístit sedmičlennou rodinu, ve věkovém
sloţení od jednoho roku do šestnácti let. Od 15. března 2010 má tedy dětský domov
kapacitu 16 dětí, ve dvou rodinných skupinách pro orientaci označených jako skupiny
Dům a Domeček. Současně jsme se rozšířili i personálně, tak abychom dostáli
zákonným poţadavkům a poţadavkům praxe.
Vzhledem k aktuálnímu věkovému sloţení skupiny Domeček (jeden rok aţ
šestnáct let, z toho čtyři děti předškolního věku) jsou ve sluţbě vţdy dva výchovní
pracovníci, u druhé skupiny Dům je ve sluţbě jeden vychovatel ( na jednoho
pedagogického pracovníka vychází cca 5,33 dítěte). Současně s rozšířením
pedagogického personálu jsme vytvořili pracovní místo hospodyně, která má na
starosti nákupy, vaření obědů ve všední den, úklid.
Nyní máme dvanáct
zaměstnanců na plný úvazek, několik kolegů, kteří nám pomáhají v době dovolených.
Jedna vychovatelka ukončila vysokoškolské studium speciální pedagogiky,
dvě zaměstnankyně studují speciální pedagogiku na VŠ. V průběhu roku probíhalo
další vzdělávání zaměstnanců, byli jsme zapojeni do vzdělávacího projektu Člověk
hledá člověka. Od léta jsme začali s teamovou supervizí.
Po finanční stránce se provozní podmínky domova vzhledem ke zvýšení
kapacity dětí stabilizovaly, i přes značné sníţení dotace od MŠMT ve čtvrtém
čtvrtletí.
Naší snahou je individuální přístup k dětem i jejich rodičům, coţ vyţaduje více
pedagogických pracovníků a finančních prostředků. Na letní pobyty dětí, tábory,
školy v přírodě a další aktivity jsme sehnali peníze ze zdrojů našich dárců.

O dětech
Rozšířením kapacity domova došlo k velké změně v ţivotě dětí, které uţ
v domově byly, samozřejmě i těch, které nově přišly. Všichni se stěhovali tak, aby
sourozenecké skupiny mohly zůstat dohromady a bylo moţné jim připravit prostředí
vzhledem k jejich věku. Adaptační fáze proběhla bez velkých problémů, děti si
celkem rychle zvykly jak na nové prostředí, tak i na nové spolubydlící. Starali jsme se
tedy o děti ze čtyř rodin. Nově příchozí děti se úspěšně zařadily do vzdělávacího
procesu, celkově lze ohodnotit školní výsledky všech dětí pozitivně, vzhledem k jejich
potíţím, starostem atd. Všechny děti postoupily do vyšších ročníků, nikdo nepropadl
ani neměl sníţenou známku s chování. V celém roce nedošlo k ţádným mimořádným
situacím, nikdo neutekl, nemuseli jsme řešit ani ubliţování si dětem vzájemně,
krádeţe atd. Děti se zapojily do různých zájmových krouţků mimo dětský domov.
Velmi dobrých výsledků dosahovali hlavně chlapci ve sportovních klubech- voleyball,
fotbal, florbal.
V průběhu roku jsme se snaţili maximálně pracovat s rodiči našich dětí,
prostřednictvím rodinné terapie, společných několikadenních pobytů dětí, rodičů a
pedagogických pracovníků.
V druhé polovině roku jsme začali cíleně pracovat na moţnostech hostitelské
péče pro naše děti.
Na jaře 2010 větší část dětí strávila na lyţařském kurzu v Krkonoších. Jeden
chlapec byl na volejbalovém soustředění v Řecku. Děti základní školy se zúčastnily
škol v přírodě.
Během letních prázdnin se uskutečnil společný týdenní pobyt dětí s rodiči a
pedagogy v Horní Sytové v Krkonoších, děti jely na různé tábory dle zájmu (husitský,
elektrotechnický, skautský, tábor pořádaný SVP). Děti se dále zúčastnily
volejbalového soustředění v jiţních Čechách, jeden chlapec strávil měsíc
s hostitelskou rodinou u moře.
V srpnu se uskutečnil týdenní pobyt dětí, rodičů a pedagogů na Benecku
v Krkonoších, po prázdninách část dětí odjela na týdenní pobyt k moři do Bulharska.
Podzimní týdenní prázdniny jsme strávili na Šumavě s dětmi a některými rodiči.
Před koncem školního roku jsme u nás v domově uskutečnili setkání dětí,
zaměstnanců a těch, kteří nám pomáhají. Program pro děti připravil Antikonfliktní tým
Praha. Před Vánocemi nás navštívili naši sponzoři a partneři.

Naši spolupracovníci
V roce 2010 jsme spolupracovali zejména s těmito partnery:
- Lucie Šťovíčková, Iva Vanerová, logoped
- Markéta Řeřichová, rodinná terapeutka
- Ivana Veltrubská, psycholog
- orgány sociálně právní ochrany dětí (Pardubice, Benešov, Hořovice,
Praha- západ)
- Pavla Blatná, Eva Fenclová, Jana Ptáčková, SVP Příbram
- Radka Přibylová, Eva Kubíková, Štěpán Duník, PPP Příbram
- Helena Šíblová, Jana Skořepová – farní úřad CČSH
- ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram

- ZŠ praktická a speciální, Dobříš
- MŠ speciální, Příbram
- MŠ Pohádka, Příbram
- Sokol Hluboš
- Volejbalový klub Vavex, Příbram
- Sokol Příbram
- DDM, Příbram
- Manţelé Krajčiříkovi, CČSH Praha

Naši partneři a dárci
- Nadace Terezy Maxové
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Krajský úřad Středočeského kraje
- AKT Praha, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
- Defire Group
- Hero Czech s.r.o.
- Ivana Follová
- Manţelé Bukovanských
- Manţelé Vyštejnovi
- Jarmila Bendová
- Eva Brůţová
- Petra Winterová
- Vladimír Jilemnický
- Pan Svoboda
- Pan Burobin
- Fratop s.r.o.
-Obecní úřad Dubenec
-Církev Československá husitská
-Renata Moţná

Kontroly
V roce 2010 proběhla kontrola OSSZ Příbram, bez závad.

Přehled nákladů a výnosů Dětský domov Husita, o.p.s. 2010
Přehled nákladů
Náklad
Potraviny, stravné škola
Školní potřeby, pomůcky, vybavení, učebnice,knihy
Hračky
Drogistické zboží vč.nákupy pro 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
Ložní prádlo,ručníky
Sportovní vybavení
Spotřební materiál
Spotřeba energie - voda
Spotřeba energie – el.energie
Spotřeba energie - plyn
Kapesné děti
Udržování os.automobily
Cestovné děti
Telefon
Ozdravné pobyty , školní výlety
Pobyty – společné
Kulturní aktivity
Sportovní aktivity
Nájemné
Drobné služby kancelář
Psycholog.vyšetření, školení
Internet
Opravy vybavení domova
Psychologická práce, supervize
Poštovné
Revize
Účetnictví a mzdová agenda
Poplatky – škola,družina
Mzdové náklady
Sociální, zdravotní pojištění zaměstnavatel
Bankovní poplatky
Pojištění organizace, os. vozy, pojištění zaměstnanci
Náklady celkem

Částka Kč
342 140 Kč
14 567 Kč
4 415 Kč
38 433 Kč
24 008 Kč
8 180 Kč
57 964 Kč
10 645 Kč
11 511 Kč
66 819 Kč
70 334 Kč
24 327 Kč
3 704 Kč
35 583 Kč
27 829 Kč
26 486 Kč
51 620 Kč
41 786 Kč
48 106 Kč
68 317 Kč
34 954 Kč
37 533 Kč
155 240 Kč
50 120 Kč
16 122 Kč
24 964 Kč
12 182 Kč
5 650 Kč
13 800 Kč
8 057 Kč
47 858 Kč
45 400 Kč
3 168 Kč
3 030 Kč
108 000 Kč
16 228 Kč
2 723 894 Kč
868 653 Kč
6 216 Kč
53 522 Kč
5 211 365 Kč

Přehled výnosů
Výnos
Provozní dotace MŠ
Provozní dotace MPSV
Grant Středočeský kraj
Nadační příspěvek Nadace T.Maxové
Sponzorské dary
Příspěvek rodičů
Příspěvek – ze sirotčích důchodů
Přídavky na děti
Připsané úroky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

4 292 000 Kč
212 340 Kč
129 583 Kč
28 000 Kč
93 622 Kč
29 523 Kč
38 046 Kč
96 110 Kč
201 Kč
70 596 Kč
4 990 021 Kč

