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1. KDO JSME 
 
Stručná charakteristika zařízení:  
Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov 
Tři rodinné skupiny 
Zřizovatel: SOS 92 - Občanské sdružení IČO: 45251738 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: 25630539 
Adresa:  Korkyně 19, 262 03 p. Nový Knín 
Kapacita: 20 dětí 
 
Registrace: 
Rejstřík obecně prospěšných společností oddíl O. vložka 31 ze dne 9. 12. 1997 
Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne 19. 6. 1996  
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb. ze 
dne 3. 9. 2013. 
 
Dětský domov Korkyně je nestátní školské zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 
1992. Bylo prvním nestátním zařízením tohoto typu v České republice. Náš domov 
sídlí v obci Korkyně, která leží nedaleko města Nový Knín ve Středních Čechách. Žije 
u nás 20 dětí od 3 do 18 let ( v případě studia do 26 let).  
Naším cílem je, aby děti, které u nás vyrůstají mohly dosáhnout svého osobního 
maxima, cítily se zde bezpečně a znaly svoje kořeny a historii. Proto je nezbytně 
důležité pomáhat jim překonat a léčit traumata, která zažily. 
 
Co děláme a jaké jsou naše zásady :  
 
vytváříme dětem bezpečné přijímající zázemí 
přistupujeme k dětem s respektem, úctou a láskou 
pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte 
jako jednu ze základních potřeb dětí považujeme vztah k původní rodině 
podporujeme a rozvíjíme dobré aspekty vztahů dětí s jejich rodiči a blízkými 
pomáháme rodičům získávat rodičovské dovednosti, a tím lépe rozumět potřebám 
svých dětí 
spolupracujeme s řadou organizací, propojujeme naše i jiné služby s cílem pomoci 
rodině 
 
 



Co nikdy neděláme:  
Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast 
na propagační akci domova či účast na předávání sponzorských darů. Tyto situace 
do života dětí nepatří. Ctíme a chráníme jejich soukromí a osobní údaje.  
 
2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE  
 
Ředitelka společnosti: 
 
Mgr. Tereza Jandová 
 
Správní rada společnosti: 
 
Mgr. Jan Stárka _ předseda správní rady 
Věra Grulichová – členka správní rady 
PhDr. Eva Rotreklová – členka správní rady 
 
Dozorčí rada společnosti: 
 
Ing. Michal Roth 
MUDr. Elena Turnovská 
JUDr. Eva Dundáčková  
 
Tým pracovníků : 
 
Mgr. Tereza Jandová – ředitelka DD 
Mgr. Karel Vostrý – zástupce ředitelky DD 
 
Odborní vychovatelé: 
Mgr. Iva Melicharová 
Bc. Alena Nováková 
Bc. Jakub Kolinger  
MUDr. Elena Turnovská 
Bc.Ivan Šach 
Zuzana Dudová  
 
Terénní sociální pracovník : 
Mgr. Marcela Semančíková 
 
Kuchařka: 
Jana Bouchalová Dis., 
 
Ekomomka: 
Martina Dolejšová 
 
Externí spolupracovníci: 
Vladka Casková – vychovatelka 
Věra Grulichová - vychovatelka 
Mgr. Anna Jandová - vychovatelka 
MgA. Radek Brož - vychovatel  



Mgr. Hana Čechová – foundraiser 
 
 
Dobrovolníci, kterým patří velké díky: 
Mgr. Saša Zajíčková 
Ing. Martina Boťková 
 
Supervizoři: 
Jitka Pallas, PhDr. Jiří Broža 
 
Náš tým byl v letošním roce posílen dalšími externími spolupracovníky, kteří nám 
pomáhali zajistit zejména prázdninový provoz, vypomáhali při dlouhodobých 
pracovních neschopnostech vychovatelů a bez jejich pomoci bychom 24 hodinový 
provoz 365 dní v roce nezvládli. Velké díky patří zejména těm, kteří pro nás pracovali 
bez nároku na mzdu.  
Všichni zaměstnanci se zúčastnili vzdělávání v projektu Childhood links zaměřeného 
na prohlubování vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi umístěnými v dětském domově. 
Zároveň prošli všichni zaměstnanci školením první pomoci a zážitkovým seminářem 
zaměřeným na potřeby dětí v náhradní rodinné péči. 
Individuálně se zaměstnanci účastnili různých seminářů a kurzů dle svého zájmu a 
profesního zaměření. 
Zaměstnanci vystupovali a prezentovali výsledky dětského domova na odborných 
fórech v Čechách i v zahraničí.  
 
Co musí umět pracovník DD Korkyně? 
 

 Přistupovat k dítěti jako k jedinečné osobnosti 

 Respektovat jeho životní příběh, historii, vývojové tempo 

 Přijímat dítě i s jeho rodinou 

 S rodinou dítěte jednat s úctou a respektem 

 Znát práva dítěte a ctít je 

 Poskytovat dětem pevné a bezpečné hranice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  KDO JSOU „NAŠE“ DĚTÍ 
 
Do našeho zařízení přicházejí děti, které nemohou v tuto chvíli bezpečně vyrůstat ve 
své rodině. Tyto děti zažily situace, které nepřísluší jejich věku a mnohdy ohrozily 
jejich další vývoj. Jedná se tedy o děti traumatizované, vývojově opožděné, s různými 
problémy a potížemi, které jsou důsledkem předchozího vývoje a péče. K nám 
přicházejí s řadou potíží a naším úkolem je pomoci jim je překonávat. 
 
Stav k 31. 8. 2013: 20 klientů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto roce do našeho dětského domova přišli dva chlapci. U 4 dětí byl podán 
návrh na zrušení ústavní výchovy. U dvou dětí byla do dnešního dne ústavní 
výchova zrušena. Jeden chlapec, který byl v zařízení na dohodu o dobrovolném 
pobytu ji ukončil.  
Letošní školní rok naši 3 mladí dospělí končili svoji přípravu na povolání. Jeden 
úspěšně ukončil střední odborné učiliště potravinářské, další ukončil střední školu 
maturitou s vyznamenáním a poslední získal titul bakaláře na univerzitě v zahraničí. 
Poslední dva ve svém studiu pokračují na vysokých školách. Jeden z chlapců 
nastoupí na odborné učiliště. Další dvě slečny pokračují ve studiu na středním 
odborném učilišti kadeřnickém a střední hotelové škole. Všechny další děti úspěšně 
postoupily do ročníků škol, ve kterých se vzdělávají.  
 
4. CO DĚTI ZAJÍMÁ A BAVÍ 
 
Každé dítě, které žije v DD Korkyně, podporujeme, aby svůj volný čas trávilo aktivně, 
činností která ho baví a rozvíjí jeho dovednosti. Dbáme na to, aby veškerá 
organizovaná zájmová činnost byla realizována mimo dětský domov. Děti navštěvují 
běžné zájmové kroužky, což přispívá k lepší integraci dětí s jejich vrstevníky i k jejich 
větší samostatnosti.  
Mezi našimi dětmi najdete zdatné fotbalisty, cyklisty, lyžaře, atlety, tanečníky či 
tanečnice, hudebníky a herce.  
 
Organizace, které děti v tomto školním roce navštěvovaly: 
 
FC Dobříš – mladší žáci 
FC Malá Hraštice – starší žáci 

 
 Dívky Chlapci 

 
předškoláci 0 0 

 
1. stupeň ZŠ 3 4 

 
2. stupeň ZŠ 4 4 

 
SOU 1 1 

 
střední škola 1 0 

 
vysoká 
škola 0 2 



Orel Dobříš 
Dívčí skautská skupina Nový Knín 
Chlapecká skautská skupina Dobříš 
Základní umělecká škola Dobříš 
Mateřské centrum Dobříš 
a další zájmové kroužky pořádané navštěvovanými základními školami. 
 
Vychovatelé organizují pro děti aktivity, při kterých získávají další dovednosti a snaží 
se v dětech povzbuzovat vztah ke sportu. Z toho důvodu dětem organizují a nabízejí 
aktivity, kde se děti učí lyžovat, plavat, bruslit, jezdit na kole. Tak aby se mohly 
vyrovnat svými dovednostmi vrstevníkům žijícím v rodinách. To přispívá k jejich lepší 
integraci ve školách i v zájmových kroužcích. 
 
Mnoho akcí, které jsou pro nás výjimečné, organizujeme ve spolupráci s dalšími 
organizacemi či sponzory. Tak měly děti možnost vyzkoušet si základy horolezectví, 
softballu, vodáckých sportů, motosportu, bowlingu, golfu. Za to patří díky zejména 
našim přátelům z ACCA, Kinstellar, pionýrské skupiny Sosny a institutu pro 
strukturální politiku IREAS. 
 
Zájmy dětí jsou různé a tak máme nabídky i pro nesportovce. V letošním školním 
roce jsme navštívili několik divadelních představení (a to i společně s rodiči), 
koncertů, festivalů či filmových představení. Starší děti navštěvují diskotéky či 
festivaly samostatně. Volné vstupy do divadel jsme získali zejména díky vstřícnosti 
Divadla na Fidlovačce ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové a Divadlu Kalich 
 
5. PRÁZDNINY 2013 
 
Vánoční prázdniny trávila většina dětí u svých rodin. Z této možnosti měly největší 
radost samozřejmě děti. Jejichž nadšení a elán byl odměnou nám všem, kteří jsme 
se na přípravě vánočních pobytů podíleli.  
Jarní prázdniny jsme trávili jako každoročně na naší chalupě ve Vojtěšicích. Cesta 
tam se nám zkomplikovala z důvodu rozbitého auta. Vychovatelé však nasadili 
vlastní vozy a na hory se zkrátka odjelo. Některé děti mohou od této doby hrdě tvrdit, 
že umí lyžovat, pro jiné to byl odpočinek s kamarády na čerstvém vzduchu. Všichni 
včetně dospělých si přivezli nepřeberné množství zážitků, o kterých si dodnes 
vypráví. 
Na velikonoční prázdniny jsme dostali pozvání od našich přátel z pionýrské skupiny 
Sosna ke Kutné Hoře, kde se děti seznamovaly s velikonočními zvyky a tradicemi. A 
na nás si pak přivezly upletené pomlázky.  
Letní prázdniny byly nabité a to zejména díky pionýrské skupině Sosna, která naše 
děti vzala na 14. denní pobyt. Počasí jim přálo a tak si děti užívaly hlavně koupání, 
her v lese, celotáborové hry s názvem Cesta tam a zase zpátky. Dvě z našich dětí 
měly možnost účastnit se ozdravného pobytu v Turecku a to díky o.s. Sluneční 
paprsek. Pro obě děti to byla první šance seznámit se s mořem.  
Část prázdnin jsme s dětmi trávili na chalupě ve Vojtěšicích. Kde už je snad tradičně 
doprovázejí naši bývalí zaměstnanci a příznivci domova. První týden zde však děti 
trávily s našimi novými kolegy, kteří mají uměleckého ducha a tak se děti měnily 
v malíře a výtvarníky, herce a divadelníky, zpěváky a zpěvačky a zkrátka si celý 
týden užívaly v uměleckém duchu. Výstupem z tohoto týdne byla výstava, 
představení a dokonce i složená písnička.  



Závěr prázdnin si děti užily společně s vychovateli v Janově nad Nisou. Zde měli díky 
institutu Ireas bohatý program. A tak si vyzkoušely travní lyžování, turistiku včetně 
výstup na Ještěd, koupaly se v aquaparku a mohly se těšit do škol, až o tom budou 
svým spolužákům vyprávět. 
Kromě bohatého programu pro děti jsme se snažili dát všem dětem možnost trávit 
alespoň část prázdnin se svými rodiči či blízkými. V těch případech, kdy rodiče 
neměli dostačující bytové podmínky nám velmi pomohl Azylový dům v Mokrovratech, 
který dětem a rodičům umožnil i kratší pobyt. A tak se nám opravdu podařilo to, že 
všechny děti mají z těchto prázdnin zážitek i se svými rodiči. 
 
6. REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 
Stejně jako v minulých letech jsme realizovali projekty, které už jsou jasně spojeny 
s naší filozofií a vizí a bez nichž si nedovedeme fungování našeho domova 
představit. Jedná se především o první dva, které jsou propojeny s naší koncepcí 
péče o děti v dětském domově. Tyto projekty jsou zaměřeny na odstranění či 
zmírnění nedostatků a limitů ústavní péče. 
 
I já mám mámu 
 
Již čtvrtým rokem pokračujeme v projektu „I já mám mámu“. Bez podpory zejména 
Nadace Terezy Maxové a města Dobříš bychom si jeho realizaci v tomto roce 
nemohli dovolit. Projekt je zaměřen na podporu vztahů a vazeb mezi rodinou a 
dítětem v dětském domově. To jsou věci, které jsou pro budování vlastní identity 
dítěte a jeho zdravý vývoj nezbytné. Díky tomu se děti mohou vyrovnávat 
s traumatem, které jim umístěni do ústavní péče přináší. Jen tak jsou děti schopny 
přijmout jejich historii jako součást sebesama. V letošním roce jsme společně s dětmi 
a rodinami slavili 4 velké úspěchy, neboť se podařilo ve 4 případech podat návrh na 
zrušení ústavní výchovy. Zároveň si můžeme dovolit konstatovat, že všechny naše 
děti jsou v pravidelném kontaktu se svými rodinami a každé z dětí může trávit několik 
dní v měsíci mimo zdi ústavního zařízení. V jednom případě byl podán návrh na 
umístění dítěte do příbuzenské pěstounské péče.  
V našem zařízení jsou děti převážně ze Středočeského kraje. Jejich příbuzní se však 
nacházejí i v jiných krajích, a tak je pro ně dostupnost našeho zařízení a případně 
předávání či přebírání dětí komplikované, jak z hlediska dopravní dostupnosti, tak 
z hlediska finančního. V těchto situacích nenechává na holičkách naše děti firma D.I. 
Seven, která jim zdarma zajišťuje přepravu k rodinám. 
Kontakty dětí s rodiči podporujeme i společnými akcemi jako bylo předvánoční 
setkání a pečení vánočního cukroví nebo návštěva divadelního představení Babička. 
Díky tomuto projektu mohou děti v našem dětském domově bezpečně vyrůstat, aniž 
by o svoji rodinu, historii a kořeny přišly.  
 
Obstojím i sám 
 
Druhým rokem realizujeme projekt  „ Obstojím i sám“. Ten je určený pro dospělé 
klienty našeho zařízení. Jeho cílem je podpořit a připravit mladé dospělé na 
samostatný život za zdmi dětského domova. Projekt je zaměřen na získávání či 
zvyšování dovedností v několika oblastech. A to hlavně péče o mojí osobu, finanční 
gramotnost - finanční plánování, pracovní uplatnění, péče o domácnost. Pro tuto 
aktivitu jsme získali finanční podporu z grantu Nadace Terezy Maxové dětem. 



Významným partnerem je v projektu město Nový Knín a firma D.I. Seven. Ti poskytli  
bytové jednotky pro jeho realizaci. V tuto chvíli má naše zařízení k dispozici 3 bytové 
jednotky. Jednu v městě Nový Knín a dvě na Řitce.  
Projekt není v první fázi pro naše klienty jednoduchý. Samostatným bydlením 
přicházejí o tzv.komfort dětského domova, který jim zabezpečuje stravování, pomoc 
s péčí o prádlo a ošacení a pomoc v kontaktu se školou či s dodržováním pravidel. 
Pokud bydlí samostatně získávají větší svobodu, která je ovšem přímo úměrná míře 
odpovědnosti. Mladí dospělí jsou tedy v prvních chvílích často vystavováni 
problémům s rozvržením finančního obnosu na stravování, pravidelnou docházkou 
do škol, komunikací se školou a dodržováním pravidel, které nejsou vychovateli 
pravidelně vyžadovány. 
I přes tyto nesnáze vidíme v projektu velký smysl a potenciál. Neboť pokud by mladí 
dospělí řešili tyto problémy již samostatně - po ukončení pobytu v dětském domově, 
možnost společně je reflektovat a mladé dospělé jimi provázet by byla značně 
omezená. 
 
Childhood links 
 
V letošním roce jsme pokračovali v tomto mezinárodním projektu s několika 
zahraničními partnery ze Španělska, Itálie, Francie a Slovenska. Díky spolupráci 
s o.s. Triada Brno se Soukromý dětský domov Korkyně se stal pilotním dětským 
domovem v České republice pro ověření francouzské metody, která je zaměřená 
právě podporu vztahů mezi dětmi a jejich rodiči.  
Ověřili jsme si však, že metoda může být i dobrým nástrojem pro zvyšování odborné 
způsobilosti týmu a zároveň i možností vedení managerské supervize. Díky tomuto 
projektu byla naše práce prezentována i na odborné mezinárodní konferenci v Paříži.  
Návštěva a spolupráce s dětským domovem v Clair Logistic v Paříži nám byla 
inspirací pro realizaci sekčního umístění. V naší praxi to znamená, že  péče o dítě je 
rozdělena mezi dětský domov a rodinu. Tento typ umístění lze realizovat za 
předpokladu, že dítě může při pobytu v DD a u rodiče navštěvovat stejnou školu.  
 
Všechny naše projekty a aktivity týmu jsou pravidelně supervidovány. A to švédskou 
dětskou psycholožkou a supervizorkou Jitkou Pallas.   
 
Mimo naše  projekty se dospívající děti účastnily programu o.s. Letního domu, který 
je zaměřen na získávání zkušeností při životu tzv. nanečisto. V tomto školním roce 
byly do projektu zapojeni 3 dospívající. Nabídka tohoto projektu velmi dobře doplňuje 
naši práci s mladistvími, která je zacílená na úspěšný odchod z dětského domova. 
 
7. SPOLUPRÁCE SE SPONZORY  
 
Jako nestátní zařízení se neobejdeme bez pomoci a podpory sponzorů a dárců,  
proto si zvláště ceníme těch, kteří podporují naši práci a pomáhají nám tak stále 
zkvalitňovat péči o děti a jejich rodiny. Bez nich bychom nebyli schopni dávat dětem 
vše, co opravdu potřebují. Patří jim za to upřímné díky.  
 
V tomto školním roce nás podpořili : 
 
Aegis Media Central Services, s.r.o. 
Amway, s.r.o. 



Almma, s.r.o. 
ACCA 
BFG Solution, s.r.o. 
Nadace Terezy Maxové dětem 
Dobrý skutek, o.s. 
D.I. Seven Facility 
Město Dobříš 
Kinstellar s.r.o., advokátní kancelář 
Sport u Anděla 
Meibes s.r.o. 
Nadace Jana Anderse Sládka 
Nadace The Kellner family foundation 
Kola Beran 
Lanový park Slapy  
DobříšskoAktuálně.cz 
JUST CS spol. s.r.o. 
KVM Impex 
VDV 
Obec Nová Ves pod Pleší 
OVB Allfianz, a.s. 
Gymnázium Jižní Město 
Pontech, s.r.o. 
Rivenhill Alliance, o.s. 
IFYS 
Individuální dárci: 
Jakub Burian, Lukáš Adamka, Petr Bednář, Jaroslav Beneš, Karel Boťa, Vojtěch 
Brouček, Eva Frkalová, Katarína Hadravová, Blanka Hemelíková, Ing. Lukáš Horák, 
Ivana Hudcová, Robert Churáň, Petr Churáň, Martina Janoušková, Lubomír Javůrka, 
Pavla Kejřová, Hana Koblicová, Eva Kovářová, Helena Laurinová, Václav Manhart, 
Eva Mašková, Václav Pícha, Ing. Michal Roth, František Ryba, Vendula Severinová, 
Petr Skokan, Lenka Svobodová, Ing.Kateřina Šípková, Jana Trnková, Jana Trnková, 
Tomáš Vajzer, Zina Valášková, Kateřina Valouchová, Jaroslava Votavová, Petra a 
Karel Waskovi, Milan Wotaw, Alexandra Zajíčková 
 
 
8. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. V letošním roce se jednalo 
o pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram a kontrola auditora Ing. 
Vladimíra Pecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SLOVO NA ZÁVĚR 
 
Vážení přátelé, příznivci dětského domova Korkyně, 
pokud jste dočetli až sem, nahlédli jste pod pokličku našeho uplynulého roku a 
možná jste se společně s námi i zaradovali z našich úspěchů.   
Loňský rok uběhl, než jsme se stačili ohlédnout. Bylo nutné reagovat na novely dvou 
pro nás zcela zásadních zákonů a to zákona 109/2002 o výkonu ústavní výchovy a 
zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí. Obě změny jsme uvítali a myslím, 
že si můžeme dovolit tvrdit i to, že jsme na ně byli připraveni. Transformaci systému 
péče o ohrožené děti vnímáme totiž jako možnost, jak stále zkvalitňovat péči o děti 
v ústavních zařízeních. Jsme si velmi dobře vědomi slabých míst v systému sociálně-
právní ochrany a jako organizace jsme připraveni na ně reagovat a zvyšovat tak  
kvalitu péče nejen ohroženým dětem, ale i jejich rodinám. 
V přímé péči jsme se jako vždy velmi radovali zvláště z úspěchů našich dětí. Zvláště 
z toho, že mezi dětmi, které u nás vyrostly, jsou další vysokoškoláci, vyučení a daří 
se nám pracovat s rodinami našich dětí tak, že stále více z nich je schopno o své děti 
alespoň částečně pečovat. Jsme si vědomi toho, že si neklademe lehké cíle, mnohdy 
musíme hledat stále nové a nové cesty, abychom našim dětem, potažmo jejich 
rodinám poskytli to, co opravdu potřebují.  
Velmi si cením celého týmu, který zvládl všechny nelehké organizační změny a  je 
připraven nevzdávat se, třebaže úspěchy jsou někdy malé a nebo je dlouhou dobu 
ani nevidíme. O to je naše práce složitější. Všem spolupracujícím kolegů děkuji. 
Děkuji také všem, kteří nás podporují a pomáhají a to jak finančně, tak svými 
službami či dary nebo časem. 
Děkuji všem spolupracujícím institucím, bez kterých by nebylo možné naplňovat 
všechny potřeby našich dětí. 
A neposlední řadě děkuji i našim dětem a jejich rodinám, že se a námi dělí o jejich 
příběh a dovolí nám je doprovázet. 
 
Tereza Jandová 
ředitelka o.p.s.  


