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1. KDO JSME 
 
Stručná charakteristika zařízení:  
Nestátní nezisková organizace působící na poli sociálně právní ochrany dětí 
provozující: 
 
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 
 
Služby pro rodiny a děti v systému náhradní rodinné péče 
Zřizovatel: SOS 92 - Občanské sdružení IČO: 45251738 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: 25630539 
Adresa:  Korkyně 19, 262 03 p. Nový Knín, Komenského náměstí 417, 262 03 Dobříš 
 
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. V našem 
domově jsou 3 rodinné skupiny. Jedna z nich sídlí v původním objektu v obci Korkyně 
a dvě další v Dobříši. Žije u nás 20 dětí od 3 do 18 let (v případě studia do 26 let).  
Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné místo, kde mohou získat zkušenost, že na 
světě, může být bezpečno. V těchto podmínkách jim chceme pomoci překonat 
traumata, která si k nám přinesly a pomoci jejich rodinám, aby mohly být opět spolu. 
Pokud to není možné, pomoci dětem pochopit, proč tomu tak je. 
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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.  
 
Od roku 2013 se věnujeme pomoci a podpoře rodin, které mají v péči dítě, které jim 
bylo svěřeno soudně. Jedná se zejména o pěstounské rodiny. Služby nabízíme i pro 
orgány sociálně právní ochrany dětí, které si mohou objednat jednotlivé služby.  
 
Nabízené služby: 

 Uzavření dohod o výkonu pěstounské péče 

 Poradenství 

 Doprovázení 

 Odlehčovací pobyty 

 Klub pěstounů 

 Vzdělávání 
 
 
2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE  
 
Ředitelka společnosti: 
 
Mgr. Tereza Jandová 
 
Správní rada společnosti: 
 
Ing. Michal Roth - předseda správní rady 
Věra Grulichová – členka správní rady 
Jitka Pallasová – členka správní rady 
 
Dozorčí rada společnosti: 
 
JUDr. Eva Dundáčková  
Mgr. Alexandra Zajíčková 
Pavel Hlaváček 
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Tým pracovníků : 
 
Mgr. Tereza Jandová – ředitelka DD 
Mgr. Karel Vostrý – zástupce ředitelky DD do 1. 9. 2016/ vedoucí vychovatel 
PhDr. Gabriela Hendlová – zástupce ředitelky DD od 1. 9. 2016 
 
Odborní vychovatelé: 
Bc. Alena Nováková/ na MD 
Mgr. Hana Kodetová 
Bc. Jakub Kolinger  
Bc. Tereza Kosíková od 1. 9. 2016 
Bc. Ivan Šach 
Bc. Martin Kocián  
Ing. Jana Picková 
Bc. Michaela Vojtová  
Bc. Monika Wimerová do 30. 6. 2017 
 
 
Terénní sociální pracovnice: 
Mgr. Marcela Semančíková 
 
 
Externí spolupracovníci: 
Vlaďka Casková – vychovatelka 
Věra Grulichová – vychovatelka 
Mgr. Iva Melicharová - vychovatelka 
Bc. Veronika Rezková – asistentka pedagoga 
Mgr. Lenka Eisenreichová – doučování s dětmi 
Mgr. Zdeňka Pöschlová- koordinátor péče o dárce 
 
Dobrovolníci, kterým patří velké díky: 
Štěpánka Řípová 
Jiří Macura 
 
Pracovníci pro práci s rodinami, které mají dítě v NRP: 
Mgr. Tereza Jandová 
Mgr. Hana Kodetová 
 
 
Supervizoři: 
Jitka Pallas, PhDr. Jiří Broža 
 
Všem kolegů a spolupracovníků děkuji, bylo mi potěšením s nimi pracovat na nových 
vizích domova. 
 
 
Co musí umět pracovník DD Korkyně? 
 

 Přistupovat k dítěti jako k jedinečné osobnosti 
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 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 

 Být kolegiální  
 
 
3. KDO JSOU TI, KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ NAŠE SLUŽBY 
 
Náš domov by rád byl bezpečným místem pro děti, které nemohou být se svými 
rodinami. Zároveň i místem, kde rodiče našich dětí vědí, že je tu o ně dobře postaráno 
do doby, než se budou moci vrátit zpět domů. Naše služby mohou tedy využívat celé 
rodiny. 
Do dětského domova jsou umisťovány děti rozhodnutím soudu. Jedná se o děti, které 
z různých důvodů nemohou žít ve své rodině. Zažily tam situace, které nepřísluší jejich 
věku, starší sourozenci museli brzy a rychle dospět, aby se starali o ty mladší, děti 
zažily či viděly násilí na sobě či svých blízkých, žily ve špatných materiálních a 
hygienických podmínkách, rodiče nebyli schopni zajistit jim bezpečný a pečující 
domov. Jedná se ale i o děti, které zažily dvojí odmítnutí. Nejdříve je opustil vlastní 
rodič a následně i rodič náhradní.  
Po těchto zkušenostech se světem není divu, že jsou mnohdy velmi ostražité, neumí 
navazovat pevné vztahy, nevěří nám ani okolnímu světu, mohou si nést i určitou zátěž 
z prenatálního vývoje a samozřejmě přicházejí i s určitou genetickou výbavou.  
 
Chceme-li dobře naplňovat potřeby dětí u nás umístěných, musíme pracovat i s jejich 
celými rodinami.  
  
V roce 2016 jsme pracovali celkem s 25 dětmi a jejich rodinami. 5 dětí odešlo, z toho 
2 děti se vracely zpět do rodiny, 2 dospělí ukončili smlouvu o dobrovolném pobytu a 1 
dítě bylo přemístěno do jiného zařízení. V průběhu roku jsme přijali 5 nových dětí. 
Nejmladší dítě, které jsme přijaly, bylo ve věku 8 let a nejstarší 15 leté. 
 
Druhá skupina uživatelů našich služeb se během roku 2016 proměnila. Velkou 
skupinu, která využívá naše služby, tvoří pěstouni na přechodnou dobu. Zároveň se 
zvýšil počet dohod, které jsme v loňském roce uzavřeli. 
 
Zároveň jsme pokračovali ve skupinových setkáních s pěstouny. Díky projektu Nejsme 
na to sami. Jeden krát měsíčně jsme měli setkání nad různými tématy, které 
doprovázeli i odborníci na dané téma. Těchto skupin se účastnili zejména prarodiče, 
kteří mají svěřené vnouče do pěstounské péče.  
 
Naše služby využívají i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, kteří si 
objednávají námi nabízené služby pro své klienty. A to zejména vzdělávání a 
odlehčovací služby a moderování případových konferencí.  
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4. CO JSME LETOS ZAŽILI 
 
V roce 2016 jsme oslavili první rok bydlení dvou rodinných skupin v Dobříši. I za 
celkem krátkou dobu pobytu ve městě jsme mohli zhodnotit výhody bydlení dětí 
v běžné  zástavbě rodinných domků na okraji Dobříše a v panelákovém bytě. Velkou 
výhodou je samostatná docházka do škol, kroužků, za kamarády na hřiště, ale zároveň 
si děti mohou užít okolní přírodu, kde se rády procházejí nebo jezdí na kole. Život ve 
městě jim nabízí mnoho nových podnětů, se kterými se učí vypořádat, chodí 
nakupovat, setkávají se s místními obyvateli. Snažíme se děti zapojovat do místních 
organizací. Toto vše jim umožňuje lepší začlenění do společnosti v dospělosti.  
Díky projektu Samostatně do života pokračovala skupina chlapců v přípravě na 
samostatný život v bytě. Třetí skupina obývala objekt v Korkyni a věříme, že se podaří 
i tuto skupinu v příštím roce přestěhovat do domečku v Dobříši. 
 
Rok 2016 začal již tradičními pobyty na horách o jarních prázdninách, jedna skupina 
si užívala zimní radovánky na šumavské Kvildě a druhá v Josefově dole v Jizerských 
horách 
 

 
 
V rámci projektu „I já mám mámu“ jsme vyjeli v květnu s dětmi a maminkami na 
víkendový pobyt do Jizerských hor. Cílem pobytu bylo získat společné zážitky, a tím 
podpořit vztahy dětí a rodičů, kteří aktuálně nemohou žít spolu. Užili jsme si ZOO v 
Liberci, kde jsme se zájmem pozorovali spoustu zvířat. Pak jsme vyšlapali až na vrchol 
Ještědu, někteří po strmé sjezdovce, ostatní po mírnější, ale delší trase. Druhý den 
děti poznávaly zákonitosti fyziky, vyráběly s rodiči octovou raketu, kterou společně 
venku odpálili.  
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V červnu jsme si užili Zahradní slavnost v krásném prostředí zahrady Památníku 
Karla Čapka ve Staré Huti. Program odpoledne obohatil šermířský souboj, divadelní 
pohádka pro děti, výtvarné dílničky, malování na obličej, opékání špekáčků a spousta 
dobrot. Společně s přáteli a podporovateli dětského domova, jsme si užili krásné 
odpoledne.  
 

 
 
Prázdniny měly děti opět pestré.  
Začali jsme sjezdem Vltavy.  
 

 
 
 
Dále si děti užily část prázdnin na letním táboře s organizací Pionýr SOSNA 63 a 
pobytu na Kvildě. Druhou polovinu strávily na chatě na Vysočině a zúčastnily se 
sociálně terapeutického pobytu pořádaného organizací Letní Dům.  
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Po prázdninách jsme měli příležitost v rámci akce Zdravé a aktivní odpoledne 
pořádané městem Dobříš prezentovat dětský domov a jeho činnost široké veřejnosti. 
Občané Dobříše nám hlasováním pomohli vybrat obrázky, které zdobily náš kalendář 
na rok 2017 
 

 
 
Na podzim jsme již tradičně organizovali Drakiádu, které se účastnily nejen děti a jejich 
rodiče, ale i rodiny z Nového Knína a přilehlého okolí. Touto akcí jsme chtěli propojit 
dětský domov s místní komunitou.  

 

 
 
 Na konci roku z nadšení pana Jana Bedřicha proběhl 0. ročník Vánočního jarmarku. 
Za podpory dalších sponzorů jsme se mohli sejít v předvánočním čase s dobříšskými 
občany a užít si společně krásný adventní čas, koupit si vánoční dekoraci, jmelí, 
ochutnat výborné pečivo, kávu a nechyběl ani vánoční punč.  
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V předvánočním čase nesmělo chybět pečení vánočního cukroví s rodiči, které 
tradičně pořádáme v rámci projektu „I já mám mámu“. V tomto roce se sešel na obou 
domečcích zatím největší počet účastníků. 
 

 

 
 
V závěru roku jsme pokřtili náš kalendář na rok 2017. 
 

 
 
 
Během celého roku jsme se snažili nabídnout dětem zážitky, které je baví a rozvíjí 
jejich potenciál. Proto je naší snahou, aby každé dítě mělo svůj kroužek mimo zdi 
dětského domova. To samozřejmě přispívá k jejich integraci mezi skupinu vrstevníků.  
 
Vychovatelé se aktivně snaží organizovat volný čas dětí tak, aby získávaly různé 
sportovní dovednosti a byly tak schopny vyrovnat se svým vrstevníkům. Proto dětem 
organizují a nabízejí aktivity, kde se děti učí lyžovat, plavat, bruslit, jezdit na kole.  
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Zájmy dětí jsou různé, a tak máme nabídky i pro nesportovce. Snažíme se dětem 
nabízet i kulturní zážitky, jakou jsou návštěvy divadel, koncertů, kin, výstav. Některé 
akce díky laskavosti sponzorů navštěvujeme i s rodiči. Starší děti si tyto aktivity 
většinou organizují samy v rámci volných vycházek.  
 
6. REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 
V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci našich projektů, které jsou nedílnou součástí 
naší činnosti a již si nedovedeme fungování domova bez těchto aktivit představit.  
Projekty jsou propojeny s naší koncepcí péče o děti v dětském domově a jsou 
zaměřeny na odstranění či zmírnění nedostatků a limitů ústavní péče. 
 
I já mám mámu 
 
Již sedmým rokem jsme pokračovali v projektu „I já mám mámu“. Bez podpory nadace 
Terezy Maxové dětem a nadace Člověk člověku bychom si jeho realizaci v tomto roce, 
jako v letech předchozích, 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 umístění do ústavní péče přináší. Jen tak jsou děti 
schopny přijmout jejich historii jako součást sebe sama. V roce 2016 jsme pracovali 
s 25 dětmi, 17 biologických rodin a 30 dospělých nejen rodičů, ale i příbuzných a 
známých. Dvě děti se podařilo dvě děti vrátit zpět do biologické rodiny. Téměř všechny 
děti jsou v kontaktu se svými blízkými a mohu trávit několik dní v měsíci mimo ústavní 
zařízení.   
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. Velmi děkujeme našim přátelům z firmy D.I.Seven, která jim 
zdarma zajišťuje přepravu k rodinám. 
Pro rodiny, které nemají bytové podmínky, aby mohly se svými dětmi trávit víkendové 
a prázdninové pobyty mimo zařízení, máme k dispozici byt v Novém Kníně, kde 
rodičům a dětem společné pobyty umožňujeme.  
V rámci projektu organizujeme několik akcí společných pro děti a rodiče. Tradičními 
se již staly Drakiáda, Zahradní slavnost, pečení vánočního cukroví, společné kulturní 
aktivity – kino, divadlo. Největší akcí tohoto roku byl víkendový pobyt dětí s rodiči 
v Bedřichově. Cílem pobytu bylo získat společné zážitky, a tím podpořit vztahy dětí a 
rodičů, kteří nemohou aktuálně žít spolu. Společné chvíle trávili návštěvou ZOO 
Liberec, výšlapem na Ještěd a společnou výrobou octové rakety, kde museli navzájem 
spolupracovat. Na rodičích i dětech bylo vidět nadšení, že jsou spolu v tu chvíli 
v bezpečném prostředí bez zatížení jejich situací, řešení životních potíží apod.  
 
Díky tomuto projektu mohou děti v našem dětském domově bezpečně vyrůstat, aniž 
by o svoji rodinu, historii a kořeny přišly.  
 
Obstojím i sám 
 
Projekt „Obstojím i sám“ 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 
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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 finanční gramotností, pravidelnou docházkou do škol, komunikací se školou a 
dodržováním pravidel, která již nejsou vychovateli pravidelně vyžadována. 
I přes tyto nesnáze vidíme v projektu velký smysl a potenciál.  
 
Samostatně do života 
 
Hlavní náplní tohoto projektu, je příprava dětí na samostatný život ještě před 
dovršením 18 let, případně do dokončení studia (maximálně do 26 let). Během 
realizace projektu si naši mladí dospělí ve věku od 15 do 18 let posilují schopnosti 
pečovat sami o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v 
sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních 
situacích. Mají příležitost vyzkoušet si žít nanečisto s podporou a pomocí odborného 
vychovatele. Projekt se uskutečňuje v samostatném bytě mimo zdi zařízení dětského 
domova. V roce 2016 projektem prošlo pět chlapců. 
Projekt je realizován díky finančním prostředkům ze sbírky Pomozte dětem 
organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Zároveň ho 
podpořila také firma Vltava Invest a.s., Nadace Albert, Sociální fond Brdy – Vltava a 
Nadace Komerční banky a.s. – Jistota. 
 
Všechny naše projekty a aktivity týmu jsou pravidelně supervidovány. A to dětskou 
psycholožkou a supervizorkou Jitkou Pallas a PhDr. Jiřím Brožou.   
 
Volný čas nejen u televize 
 
Jak už sám název napovídá, cílem tohoto projektu bylo seznámit děti s různými 
aktivitami a činnostmi, při kterých získají nové pozitivní zážitky, které chceme využít 
k tomu, aby děti trávily svůj volný čas aktivně, učily se relaxovat, zklidnit svoji mysl. 
Projekt byl podpořen zejména Nadací Terezy Maxové dětem a panem Michalem 
Trmalem.  
Věříme, že díky vytvořené ochutnávce, si každé z dětí našlo to své a že k nabízeným 
aktivitám se děti budou ať s námi nebo bez nás vracet. 
 
S výučním listem to půjde lépe 
 
Tento projekt je zacílený na studenty středních odborných učilišť. Studenti z Korkyně 
musí do škol dojíždět či zůstávat z důvodu špatného spojení na internátě. Preferujeme 
to, aby si dítě mohlo vybrat studijní obor, ke kterému tíhne. To z našeho pohledu 
podpoří dítě v dokončení profesní přípravy. Finanční prostředky z projektu kryjí 
náklady na nákup pomůcek, na praxi a ubytování na internátě.  
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Projekt podporuje Nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond Albert.  
 
Nejsme na to sami 
 
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit prostor pro sdílení pro pěstounské rodiny v Dobříši 
a okolí. V průběhu jsme realizovali 1x měsíčně setkání s různými odborníky nad 
různými tématy, která vyplynula na vzdělávání. Starat se o dítě v pěstounské péči je 
velmi záslužná a náročná činnost. My si toho jsme vědomi, a proto chceme tyto rodiny 
podporovat a vytvořit prostor pro vzájemné sdílení.  
Projekt podpořila nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond J&T. 
 
Mimo naše projekty se dospívající děti účastnily programu Letního domu, z.ú., který je 
zaměřen na získávání zkušeností při životu tzv. nanečisto. Nabídka tohoto projektu 
velmi dobře doplňuje naši práci s dospívajícími, která je zacílená na úspěšný odchod 
z dětského domova. Společně s Letním domem jsme v tomto roce realizovali několik 
art terapeutických setkání pro děti, která vyvrcholila týdenním terapeutickým pobytem 
v Lázních Libverda.  
 
 
7. SPOLUPRÁCE SE SPONZORY  
 
V roce 2016 nás podpořili ať službou nebo materiálním či finančním darem tyto 
subjekty. Patří jim velké díky, protože bez podpory sponzorů, dárců a všech 
podporovatelů bychom to nezvládli. Děkujeme všem za důvěru a podporu. 
 

Firemní dárci, nadace, obce a kluby  

Almma, s.r.o. 

Bios, s.r.o. 

Café de HONDURAS 

Československá obchodní banka, a.s. 

Delta club, s.r.o. 

D.I.Seven Facility, s.r.o. 

Dokas, s.r.o. 

Dorty D – delikátní dorty z Dobříše 

Elektromontáže P.S.D., s.r.o. 

EUROVIA CS, a.s. 

Chata Betty Kvilda - Šumava 

http://www.diseven.cz/
http://www.psdelektro.cz/
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Josef Bedřich, s r. o. 

Kinstellar Business Services S.á r.l. 

Klub důchodců Dobříš 

Letizia 

MAS Brdy – Vltava, o.p.s. 

MONETA - Money Bank 

Nadace ČEZ 

Nadace člověk člověku 

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota 

Nadace Terezy Maxové dětem 

Nadace VINCI v České republice 

Nadační fond Albert 

Nadační fond J&T 

Obec Korkyně 

Pionýr, z.s. - 63.PS SOSNA 

Sbírka Pomozte dětem organizovaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské 
společnosti 

SIPADAN, a.s. 

SKF CZ, a.s. 

Sluneční paprsek 

Tiskárna Dvořák 

Veselá rodina, z.ú. 

 

Individuální dárci: 
 

manželé Vintnerovi, manželé Havelkovi, paní Blanka Hemelíková, paní Hana 
Brouková, paní Milada Doubková, paní Marie Guillenová, paní Radka Jurčová, paní 

http://www.nadaceterezymaxove.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/
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Iva Nová, paní Jana Pilecká, paní Dana Rákosníková, paní Štěpánka Svobodová, paní 
Michaela Skeriková, paní Ivana Svojtková, paní Hana Šimonovská, paní Jana 
Štrausová, paní Jitka Urbanová, paní Monika Zahorová, paní Pavla Zurynková,pan 
Miroslav Čampulka, pan Peter Bartoš, pan Vlastislav Grünwalda, pan Vladimír 
Hendrich, pan Stanislav Kristek, pan Mario Legeň, pan Pavel Minichthaler, pan 
Vlastimil Němec, MUDr. Pavel Pokorný, pan Ladislav Prono, pan Lukáš Plavec, pan 
Martin Rajcan, pan Martin Romba, pan Miroslav Sichman, pan Jiří Sutr, pan Jan 
Vašíček, zaměstnanci ČSOB Českomoravská, Praha, ZŠ Na Chodovci  

Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Hlaváčkovi, který nám pomáhá plnit si 
profesní sny. 

 7. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 
 

 

Výnosy   
Tržby z prodeje služeb vedlejší 
činnosti        189 837,00 

Tržby z prodeje chalupy     1 000 000,00 

Úroky                 160,86 

Jiné ostatní výnosy       261 714,07 

Přijaté příspěvky     1 498 715,00 

Dotace    6 351 952,00 

Celkem výnosy    9 302 378,93 
 
Část příspěvků z roku 2016 je určena na hrazení projektů v roce 2017.  
 
 
 
 

Náklady   
Spotřeba materiálu    1 109 664,16 

Spotřeba energie      333 990,08 

Opravy a udržování         48 679,00 

Cestovné      119 346,00 

Náklady na reprezentaci          5 077,20 

Ostatní služby   1 386 057,58 

Mzdové náklady    4 207 788,00 

Zákonné sociální pojištění    1 287 332,00 

Zákonné sociální náklady         15 844,00 

Daň silniční           6 910,00 

Daň z nemovitosti          1 742,00 

Ostatní daně a poplatky         46 002,00 

Jiné ostatní náklady     145 559,90 

Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku     290 589,00 

Celkem náklady  9 004 580,92 
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8. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. V letošním roce se jednalo 
o pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram, kontrolu auditora Ing. Vladimíra 
Pecha a metodické kontroly dětského diagnostického ústavu. Po letech hodnotila a 
kontrolovala naši činnost Česká školní inspekce, která velmi pozitivně hodnotila práci 
s rodinou. 
 
Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad. 
 
 
 
 
9. SLOVO NA ZÁVĚR 
 
V roce 2017 oslaví náš domov 25 let od svého vzniku. Během této doby prošly naším 
domovem desítky dětí a rodin. Každý příběh byl jiný, jedinečný, některý se šťastným 
koncem, jiný bychom žít nechtěli. Čím dál tím častěji přemýšlím o tom, komu a jak 
můžeme ještě pomoci. Společně s kolegy narážíme na limity, které ústavní péče má a 
jsme nuceni jim čelit. Jsme si vědomi toho, že žít v dětském domově není žádná výhra. 
Když jsme nemocní, bolaví, každý toužíme po tom, aby nás někdo opečovával. Děti 
v dětských domovech bývají v těchto situacích samy. Vychovatelé jim jistě uvaří čaj, 
změří teplotu a podají prášek, ale všichni cítíme, že tohle není ono opečovávání, které 
si přejeme.  
My jsme si vědomi toho, že nemůžeme dětem nabízet trvalé vtahy, že nás děti 
nezažívají pokaždé v běžných situacích, když jsme například nemocní, nevyspalí, 
protivní. Zažívají nás jako profesionály, vždy plné síly a nápadů jak je zabavit. Prostředí 
dětského domova je tedy tak trochu sterilní a vždycky bude. 
Já díky své supervizorce věřím v to, že pokud známe své limity, otevřeně o nich 
mluvíme, můžeme s nimi pracovat a tím i předcházet jejich následkům. 
Proto se snažíme, aby se Dětský domov Korkyně co nejvíce blížil svým fungováním 
běžnému bytí. Aby to, co dětem nemůžeme dát my, doplnil někdo jiný. 
Proto klademe takový důraz na malé skupiny, malý počet vychovatelů na nich, 
zapojení dětí do společnosti tím, že každé chodí do jiné školy, má svůj kroužek, 
kamarády mimo DD, má někoho z rodiny, který je ochoten mu věnovat individuální 
pozornost a vztah. V žádném z našich dětí nechceme budovat identitu dítěte z DD, ale 
každého z nich podpořit v tom, že ví, kdo je a zná svoji hodnotu. 
Díky práci v domově jsme se museli naučit radovat se z maličkostí, být s dětmi teď a 
tady a užívat si každou chviličku, kdy cítíme, že právě nyní zapomněly na bolesti a 
šrámy, které si s sebou nesou. Jak je vidět, pořád se od nich máme co učit, a proto 
nám ta práce stojí za to. 
 
S díky za podporu. 
 
 
 
                                           Tereza Jandová 
                                             ředitelka o.p.s.  


