Výroční zpráva za rok 2018
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

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: Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš
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: Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš, 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. V roce 2018 se skupiny pohybovaly na 3 místech (Dobříš Nad Papežem, Dobříš Na Kole,
externí skupina zletilých klientů-Nový Knín). Může u nás žít až 20 dětí od 3 do 18 let (v případě
studia do 26 let). Na jedné skupině může být maximálně 8 dětí.
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, pak pomoci dětem
pochopit, proč tomu tak je, a utvářet v nich pozitivní obraz sebe sama.
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
Jsme si vědomi limitů ústavní péče a vnímáme ji až jako poslední řešení situace pro dítě,
které nemůže zůstat se svými rodiči.
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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

Tým pracovníků:

Mgr. Tereza Jandová – ředitelka DD
Mgr. Marcela Semančíková– zástupkyně ředitelky

Péče o dárce:
Mgr. Jitka Urbanová
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Odborní vychovatelé:

Bc. Alena Nováková/ na MD

Bc. Sabina Vlasatá

Mgr. Karel Vostrý

Ing. Jana Picková

Bc. Jakub Kolinger

Bc. Michaela Vojtová

Bc. Ivan Šach

Mgr. Hana Kolingerová

Terénní sociální pracovnice:
Mgr. Marcela Semančíková
Bc. Marcela Vltavská
Mgr. Miroslava Bodnárová
Case-manager:
Bc. Helena Šebková
Mgr. Hana Kolingerová

Externí spolupracovníci:

Věra Grulichová – vychovatelka
Mgr. Iva Melicharová – vychovatelka
Irena Maňasová- doučování dětí
Jana Picková ml. – doučování dětí
Anna Picková – doučování dětí
Klára Nentvichová – doučování dětí
Jaruška Váňová – úklid

Pracovnice centra pro náhradní rodinnou péči
Vedoucí centra NRP:
Mgr. Tereza Jandová
Klíčoví pracovníci
Mgr. Michaela Hamáčková
Bc. Denisa Strakulová
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Kdo jsou ti, kteří využívají naše služby?
Děti, rodiče, rodiny…
Dominika je nyní skoro 15 letá slečna, kterou maminka před 3 lety odvedla sociálním
pracovnicím s tím, že se o ni nemůže starat, protože zlobí a nemá s ní kde být. První
den, když ji přivezl soudní vykonavatel společně se sociální pracovnicí, Dominika celý
proplakala. Byla velmi ustrašená, zároveň nespoutaná a divoká. Měla neustále hlad.
Věcí, které si s sebou přivezla ze svého původního světa, bylo velmi málo, zato mraky
zkušeností se světem dospělých, kde bylo násilí, alkohol a obava o přežití.
Další den jsme objevili v jejích krásných vlnitých a dlouhých vlasech spousty vší. Bylo
nám jasné, že o vlasy ji připravit nemůžeme, a tak jsme svedli boj, na jehož konci jsme
byli vítězi. Nasytit, upravit, obléct…to umíme. Ale na léčbu bolavé duše jsme museli
přizvat další odborníky. Diagnostika poruchy attachmentu, terapie, léčba…
Úkolem našeho sociálního pracovníka bylo zmapovat a pokusit se využít všechny
možné rodinné zdroje. Ukázalo se, že Domi není na světě sama. Má malého bratříčka,
který je nyní v pěstounské péči, ale po celé tři roky jsou v kontaktu a vědí o sobě.
Zároveň má Domča babičku, která již sice vzhledem k věku a zdravotním omezením
nemůže pečovat stále, přesto může být pro ni někým, kdo je mimo zdi ústavu a kde se
Domi může cítit dobře. Ukázalo se, že v této rodině je i teta, která umí být jistotou a
bezpečným přístavem pro období prázdnin a svátků. Domča má také kamarádku
sousedku z domu, kde bydlela. Ta jezdí na návštěvy a mohou společně trávit volný
čas. Domča samozřejmě touží po mamince, je s ní v častém kontaktu přes sociální
sítě. Jednou za celou dobu pobytu Domči u nás ji mamka navštívila a jednou společně
trávily víkend pod křídly azylového domu. Tatínka nikdo z nás nezná, není ani uveden
v rodném listě.
Kým pro ni můžeme být my? Místem či prostorem, kde jsou jasně stanovená pravidla,
která jsou srozumitelná, čitelná a předvídatelná. Místem, kde dospělí reprezentují
bezpečný svět, který respektuje její historii a individualitu. Místem, kde ji pomáháme
ošetřit staré bolesti a rány. Místem, kde může mít bezpečný kontakt se svými blízkými.
Místem, kde věří, že to dokáže…

Paní Iveta se vzhledem k nutnosti podstoupit léčbu v psychiatrické nemocnici musela
odloučit od svého 13 letého syna. Musela se vypořádat se závislostmi na lécích a
alkoholu. Zároveň byla vždy ve vztazích s muži, kteří ji fyzicky napadali. Po léčbě se
však neměla kam vrátit, byla bez zaměstnání. Její syn byl soudně umístěn k nám do
domova. Přestože paní Iveta byla v průběhu dvou let opakovaně hospitalizována v PN,
má pravidelný kontakt se svým synem. Za podpory naší sociální pracovnice nyní
získala práci společně s ubytováním. Její syn tam za ní může pravidelně dojíždět.
Vzhledem k diagnózám maminky a složitému vývojovému období syna,
poznamenaného traumaty z dětství, je nutná pravidelná podpora jejich vztahu, aby byl
pro oba bezpečný. Oba využívají podpory psychologa, psychiatra a terapeuta.
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Příběhy těch, kteří potřebují a využívají naši podporu, jsou různé. My se snažíme k nim
přistupovat s respektem, pokorou. Někdy to není snadné, ale tady jsme my odborníci,
proto si neustále musíme připomínat, že ten, co službu využívá, je nejlepším expertem
na svůj život. A to i přesto, že naše názory na to, jak by měl žít, jsou zcela odlišné od
těch jeho. Toto je pro nás obtížné zejména u dospívajících. Zde totiž často
vystupujeme ze své role profesionála a stavíme se do role rodiče.
Co jsme zažili?
Některé naše aktivity jsou již tradiční. Snažíme se dětem dopřát takové zážitky, které
mají jejich vrstevníci, a nabídnout takové služby, které jim ošetří či pomohou
překonávat traumata, která jim umístění mimo rodinu přináší.
Skoro již tradičně jsme zahájili nový rok tím, že jsme se na začátku ledna všichni sešli
a opožděně oslavili Ježíška. Během Vánoc se nám daří nechat zařízení zcela
opuštěné a všechny děti jsou se svými blízkými.
Jarní prázdniny jsme trávili v lyžařském areálu Hochficht a část většinou menších dětí
či začínajících lyžařů pobývala na Kvildě.

Svátky jara trávily děti v rodinách či na pobytu s pionýrskou skupinou Sosna. V dubnu
jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko a naše čety vyrazily do místních zákoutí.
V měsíci červnu jsme slavili! Dětský domov pořádal Zahradní slavnost ve Strži u Staré
Huti, kde jsme se snažili také podpořit a informovat o tématu náhradní rodinné péče.
Partnerem pro tuto aktivitu pro nás byla organizace Dobrý start, protože si stejně jako
oni myslíme, že z rodiny děti doletí dál. Slavnost svojí milou přítomností podpořila paní
Iva Pazderková. V červnu jsme slavili velký úspěch, a tím byl výuční list jednoho
našeho dospěláka. Ještě větší radost nám dělá to, že ve studiu i nadále pokračuje.
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Letní prázdniny jsme trávili na mnoha místech dle individuálních zájmů, možností rodin
a nabídky dětského domova. Se sdružením Sluneční Paprsek byly dvě naše děti na
ozdravném pobytu na řeckém ostrově Rhodos. Velká skupina dětí jela na prázdninový
tábor s pionýrem. Během srpna jsme byli opět na Kvildě, kde jsme nachodili spoustu
kilometrů, sjížděli Vltavu a užívali si bazénu.

Vzhledem k tomu, že tým vychovatelů je složen z řady sportovců, a také zejména díky
jedné kolegyni se během celého roku děti zapojovaly do různých sportovních soutěží.
Díky tréninku jsme se v září postavili na start 1. ročníku běhu města Dobříše, a to snad
ve všech kategoriích.
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Podzim již tradičně patřil Drakiádě v Novém Kníně. V září jsme si užívali toho, že se
jedna mladá slečna rozhodla nastoupit do tanečních. Na podzim se děti zapojily do
sociálně terapeutických projektů organizace Letní dům, kde se v rámci tréninkových
programů připravovaly na osamostatnění či pracovaly na osobních tématech.

Na sklonku roku 2018 proběhlo tradiční pečení s rodiči. A vydali jsme znovu kalendář,
ale zcela jiný, než jsme zvyklí. Ve spolupráci s paní Nicole Kadlec Kotrbovou se podařil
vytvořit soubor fotografií a textů, který ukazuje mýty o ústavní péči. Fotografka
zachytila skutečné momenty ze života v domově. Z mého pohledu se jí to báječně
povedlo. V prosinci jsme také za podpory našich přátel pořádali Benefiční jarmark
s místními podnikateli. Moc jsme se radovali z utržených peněz a z příspěvku Nadace
Divoké husy; nicméně ještě více náš těšil zájem a podpora veřejnosti.

Realizované projekty
V roce 2018 jsme pokračovali v projektech, které už k našemu domovu neodmyslitelně
patří. Rozšiřují a zvyšují kvalitu péče o děti/rodiny, které u nás žijí. Naše projekty
vychází ze dvou základních předpokladů, a to, že dítě je součástí nějakého rodinného
systému, a přitom se jedná o individualitu, kterou je třeba v každém z dětí podporovat.
Zároveň dětem chceme pomáhat v začlenění mezi jejich vrstevníky, aby mohly sdílet
podobné zážitky jako oni.
I já mám mámu
Je naší součástí, bez něj si již práci dětského domova neumíme představit. V roce
2018 se jednalo o 9. rok, kdy byl tým dětského domova rozšířen o terénního sociálního
pracovníka, který se věnoval dětem zde umístěným a zároveň jejich rodinám.
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Díky tomuto projektu se nám daří najít širší rodinu dítěte či podpořit rodinu tak, aby se
mohlo minimálně dítě do ní bezpečně vracet. V případech, kdy není možné, aby se
dítě bezpečně do rodiny vracelo, mu pomáháme poskládat jeho příběh a porozumět
tomu, proč bylo z rodiny odebráno.
Projekt byl v roce 2018 realizován díky laskavé podpoře Nadace Terezy Maxové
dětem a Nadace člověk člověku. Finanční podpora byla využita na mzdu sociálního
pracovníka.
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 případné
předávání či přebírání dětí komplikované, jak z hlediska místního, tak finančního.
Velmi děkujeme našim přátelům z firmy D.I.Seven, která dětem zdarma zajišťuje
přepravu k rodinám.
Pro rodiny, které nemají bytové podmínky k tomu, aby u nich mohly děti trávit víkendy
a prázdniny, máme k dispozici byt v Novém Kníně, kde rodičům a dětem společné
pobyty umožňujeme.
V rámci tohoto projektu organizujeme několik akcí společných pro děti a rodiče.
Tradičními se již staly Drakiáda, Zahradní slavnost, pečení vánočního cukroví,
společné kulturní aktivity – kino, divadlo, návštěva aquaparku.
Díky tomuto projektu mohou děti v našem dětském domově bezpečně vyrůstat, aniž
by přišly o svoji rodinu, historii a kořeny.

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: péče o
vlastní osobu, finanční gramotnost - finanční plánování, pracovní uplatnění, péče o
domácnost. Významnými partnery v projektu je město Nový Knín a firma D.I.Seven.
Jejich zásluhou máme k dispozici bytové jednotky pro realizaci projektu. 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.
Samostatné bydlení přináší větší svobodu, která je ovšem přímo úměrná míře
odpovědnosti. Mladí dospělí v prvních chvílích často čelí 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.
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Samostatně do života/ Samostatně do života s dobrou šancí
V roce 2018 se podařilo projekt rozšířit, a to tak, že jedna rodinná skupina byla
vyčleněna do samostatného bydlení. Díky většímu objektu je od tohoto roku možné
zapojovat do projektu i dívky. V tomto roce byla práce vychovatelů rozšířena o pozici
case-managera, který pracuje s dospívajícími na jejich plánech osamostatnění a
odchodu. Jedním z jeho nejčastějších úkolů je podpora dospívajících v hledání
brigády, zajišťování komunikace s úřadem práce, který vyplácí dětem přídavky a
hospodařením s vlastními příjmy dítěte.
Hlavní náplní tohoto projektu je příprava dětí na samostatný život ještě před dovršením
18 let, případně do dokončení studia (maximálně do 26 let). Naši dospívající ve věku
od 14 do 18 let si posilují schopnosti pečovat sami o sebe, svou domácnost, učí se
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 vychovatele. Projekt se uskutečňuje v samostatném
rodinném domě v Dobříši. V roce 2018 tímto projektem prošlo 8 dětí.
Projekt byl roce 2018 financován 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.

Volný čas nejen u televize
Díky tomuto projektu se děti seznamují s aktivitami jako je lyžování, turistika, sjezd
řeky. Tyto aktivity jsou pro děti zajímavé a je o ně každoročně zájem. Pomáhá to nejen
k rozšíření možností pro děti jak smysluplně trávit volný čas, začlenění do skupin mezi
vrstevníky, ale tuto nabídku aktivit lze využít i motivačně. Projekt podporuje i
individuální zájmy dětí a konkrétní podporou kroužků, které si děti na základě svých
zkušeností vybírají.
Jak název napovídá, cílem tohoto projektu bylo seznámit děti s různými aktivitami a
činnostmi, při kterých získají nové pozitivní zážitky. Ty chceme využít k tomu, aby děti
trávily svůj volný čas aktivně, učily se relaxovat, zklidnily se. 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 dětského
domova 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 poskytnuté
na projekt kryjí náklady na nákup školních pomůcek, doučování a dopravu do škol.
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Projekt podporuje Nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond Albert.

Mimo naše projekty se dospívající děti účastnily i programu Letního domu, z.ú., který
je zaměřen na získávání zkušeností při životě tzv. nanečisto. Nabídka tohoto projektu
velmi dobře doplňuje naši práci s mladistvými, která je zacílená na úspěšný odchod
z dětského domova. Společně s Letním domem jsme v tomto roce realizovali několik
víkendových art-terapeutických setkání pro děti, po kterých následoval letní týdenní
terapeutický pobyt.
Všechny naše projekty a aktivity týmu jsou pravidelně supervidovány. A to dětskou
psycholožkou a supervizorkou Jitkou Pallasovou a PhDr. Jiřím Brožou.

Spolupráce se sponzory
Bez porozumění potřebám našich dětí a důvěry v naší práci bychom nemohli
poskytovat služby v takové kvalitě, jako je tomu dosud. Naši podporovatelé a dárci
dobře vědí, že dětem v dětských domovech nechybí plyšoví medvídci, a jsou proto
ochotni přispívat na mzdy pracovníků, kteří zvyšují kvalitu nabízené péče. Za to jim
patří naše velké díky.
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Hospodaření v roce 2018

Náklady

částka

Spotřeba materiálu

1 337 429,83 Kč

Spotřeba energie

220 179,38 Kč

Opravy a udržování

53 469,00 Kč

Cestovné

103 476,00 Kč

Náklady na reprezentaci

5 577,00 Kč

Ostatní služby

981 344,95 Kč

Mzdové náklady

4 172 913,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

1 358 069,00 Kč

Zákonné sociální náklady

16 776,00 Kč

Daň silniční

6 625,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

10 722,00 Kč

Jiné ostatní náklady

148 268,01 Kč

Odpisy dlohodob.hmotného majetku

119 038,00 Kč

Celkem náklady

8 533 887,17 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a hospodář.činnosti

205 436,00 Kč

Úroky

137,75 Kč

Jiné ostatní výnosy

-

Tržby z prodeje majetku

15 900,56 Kč
8 500,00 Kč

Přijaté dary

313 841,08 Kč

Přijaté příspěvky od nadací

995 420,00 Kč

Dotace úřadu práce - pěstouni

901 797,60 Kč

Dotace středočeský kraj

6 158 388,00 Kč

Celkem výnosy

8 567 619,87 Kč

33 732,70 Kč

zisk

Část příspěvků z roku 2018 je určena na hrazení nákladů roku 2019.
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Kontrolní činnost
Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. V letošním roce se jednalo
o pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram, pravidelné kontroly naší činnosti
u nás v zařízení dělal Mgr. Pavel Soukup. Audit celé společnosti provedl Ing. Vladimír
Pech a metodické kontroly dětského diagnostického ústavu provedl Mgr. Petr Hokr.
Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad.

Slovo na závěr
Je tomu opět rok, co jsem seděla u počítače a psala výroční zprávu. Mám pocit, že je
tomu nedávno. Když jsem s touto prací u konce, uvědomuji si, kolik jsme toho zažili,
co všechno se změnilo, a že je vlastně prima udělat si čas na to bilancovat, hodnotit a
vzpomínat.
Při všem tom bilancování si uvědomuji, že sama bych to nezvládla, a tak díky všem,
které mám kolem sebe! A že jich je! Proto upřímně děkuji všem, kteří neváhají a vrhají
se s námi společně do všech mých výmyslů a nových projektů. To si tak jeden
uvědomí, kolik báječných lidí na světě je.
Často si říkám, jak zpracování výroční zprávy pojmout, abych dobře a výstižně
popisovala, co se u nás v organizaci děje, jaké služby poskytujeme. A stejně si myslím,
že nelze popsat to, co se tu děje a v jaké rychlosti. Kolik osudů a příběhů během roku
potkáme…
Zároveň si také říkám, kolik lidí tuto zprávu opravdu celou čte? Z těchto důvodů je
zpráva tentokrát trochu jiná, a proto: kdo jste ji dočetl až sem, napište mi, co vy na to?
S díky, že v tom jste s námi!

Tereza Jandová, ředitelka dětského domova
tereza@ddkorkyne.cz
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