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Kdo jsme?  
  

Nezisková společnost působící na poli sociálně právní ochrany dětí provozující:   

  

• Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy (DĚTSKÝ DOMOV)  

• Centrum náhradní rodinné péče  

  

Zakladatel: paní Věra Grulichová  

Právní forma: zapsaný ústav   

IČO: 25630539  

Adresa:  Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš  

  

Kapacita: 20 dětí - tři rodinné skupiny (Dobříš Nad Papežem, Dobříš Na Kole, Dobříš Příkopy)  

  

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.  

  

Co děláme:   
• Vytváříme dětem bezpečné přijímající zázemí  

• Přistupujeme k dětem s respektem, úctou a láskou  

• Pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte  

• Podporujeme vztah k původní rodině  

• Pomáháme rodičům získávat rodičovské dovednosti  

• Spolupracujeme s řadou organizací 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.  

  

Co neděláme:   

• Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast 

na propagační akci domova či účast na předávání sponzorských darů.  

• Ctíme a chráníme soukromí dětí a jejich osobní údaje.   
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE   
Ředitelka společnosti:  

Mgr. Tereza Jandová  

Správní rada společnosti:  

Věra Grulichová – předsedkyně správní rady   

JUDr. Eva Dundáčková – členka správní rady   

 Pavel Hlaváček - člen správní rady   

Dozorčí rada není zřízena.  

Tým pracovníků:  

Ředitelka DD:  

Mgr. Tereza Jandová   

Zástupce ředitele:  

             Mgr. Marcela Semančíková (do 31. 8. 2021)  

Vedoucí vychovatel:  

             Mgr. Karel Vostrý  

Odborní vychovatelé:  

Mgr. Anna Haviarová   

Bc. Jakub Kolinger   

Bc. Michaela Vojtová   

Irena Maňasová  

Ing. Jana Picková (do 31.12.2021)  

Jakub Bochin   

Mgr. Lenka Novotná (od 1.10.2021 do 30.12.2021)  

Radek Sobkuliak  

Bc. Jana Štěpánková (do 31.3.2021)  

Tereza Trakalová  

Mgr. Lucie Oppltová (od 1.9.2021)  

Bc. Jitka Volfová   
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Mgr. Jan Vondrášek (do 30.6.2021)  

 Terénní sociální pracovník:  

Mgr. Marcela Semančíková (do 31.8.2021)  

Mgr. Karel Vostrý (od 1.9.2021 do 30.11.2021)  

Mgr. Tereza Jandová (od 1.9.2021 do 30.11.2021)  

Mgr. Sabina Vlasatá (od 1.12.2021)  

Case manager:  

Mgr. Hana Kolingerová  

Péče o dárce:  

Mgr. Jitka Urbanová  

Externí spolupracovníci:  

Věra Grulichová – vychovatelka  

Jana Picková ml. – doučování   

Anna Picková – doučování   

Mgr. et Ing. Hana Petráková – doučování  

Mgr. Věra Skalníková – doučování   

Tereza Trakalová - doučování  

Iveta Mášová – úklid  

Jaroslav Hnátek – kuchař na externím pobytu  

 

Pracovnice centra pro náhradní rodinnou péči  

Vedoucí centra NRP:   

Mgr. Tereza Jandová  

Klíčoví pracovníci   

Mgr. Jana Žáková  

Bc. Jitka Bezecná (od 1.4.2021)  

             Mgr. Denisa Strakulová   
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Realizované projekty  
V roce 2021 jsme pokračovali v projektech, které už k našemu domovu neodmyslitelně patří. 

Rozšiřují a zvyšují kvalitu péče o děti/rodiny, které u nás žijí. Jsou spojeny zejména s dvěma 

směry, a to, že dítě je součástí nějakého rodinného systému, a dále, že se jedná o individualitu, 

kterou je třeba v každém z dětí podporovat, a zároveň je podporovat v začlenění mezi jejich 

vrstevníky, aby mohly sdílet podobné zážitky jako oni.   

Některé aktivity byly omezeny z důvodů pandemie COVID.   

  

I já mám mámu  

Je naší součástí, bez něj si již práci dětského domova neumíme představit. V roce 2021 se 

jednalo o 12. rok, kdy byl tým dětského domova rozšířen o terénního sociálního pracovníka, 

který se věnoval dětem zde umístěným a zároveň jejich rodinám.   

  

Díky tomuto projektu se nám daří najít širší rodinu dítěte či podpořit rodinu tak, aby se dítě 

mohlo do rodiny bezpečně vracet. V případech, kdy není možné, aby se dítě do rodiny vracelo, 

mu pomáháme poskládat jeho příběh a porozumět tomu, proč bylo z rodiny odebráno. Naše 

děti tak mohou v dětském domově bezpečně vyrůstat, aniž by přišly o svoji rodinu, historii a 

kořeny.   

Během roku 2021 do DD nastoupilo 6 nových dětí, z DD odešlo 5 dětí.  

Od počátku roku 2021 byly z důvodu pandemie COVID velmi omezeny osobní kontakty, přesto 

se u nově příchozích dětí podařilo setkat se s nimi ještě před jejich nástupem do DD, zmapovat 

kontakty i připravit prostor pro jejich udržení i po nástupu do dětského domova. U většiny 

nově příchozích dětí jsme zajistili, aby byly v době příjmu minimálně v telefonickém kontaktu 

s rodinou či blízkou osobou, a nejpozději do týdne aby rodina dítě v dětském domově navštívila 

či dítě společně se sociální pracovnicí navštívilo rodinu.  

U tří dětí se v roce 2021 podařil návrat do své původní rodiny. Dále jedna dívka odešla z DD po 

nabytí zletilosti, druhá dívka přešla z našeho DD do diagnostického ústavu.  

Rodičům, kteří nemají vhodné prostředí pro společný pobyt mimo zařízení (bydlí na ubytovně, 

v azylovém domě nebo v nevhodných podmínkách), jsme nabídli vícedenní pobyt s dítětem v 

pronajatém bytě dětského domova v Novém Kníně, tato možnost byla využita v průběhu roku 

vícekrát dvěma rodinami (jednalo se celkem o 5 dětí). U čtyř rodin jsme na pobyt poskytli i 

potravinovou pomoc.   

Kvůli pandemii COVID jsme nemohli uskutečnit tradiční společné akce s rodiči. Omezený byl 

také počet rodinných konferencí a konzultací.  

Projekt I JÁ MÁM MÁMU finančně podporovaly Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace J&T.  

Finanční podpora směřovala na mzdu sociálního pracovníka.   
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Samostatně do života  

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše děti od 15 do 26 let, s cílem připravit tyto mladé 

dospívající na samostatný život ještě předtím, než odejdou z dětského domova.  

Dospívající děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv. case managera) intenzivně připravují 

na to, že jednou opustí zdi dětského domova. V rámci projektu se učí pečovat samy o sebe, 

svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové 

zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec běžné 

činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním.   

Pro mladé dospělé 18+ máme díky knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld k dispozici dvě 

samostatné garsoniéry (tzv. tréninkové byty), v kterých může probíhat nácvik samostatného 

bydlení. V bydlení musí mladý dospělý obstát se svěřeným rozpočtem, musí si nastavit svůj řád 

a zvládnout údržbu bytu, nakupování, vaření, to vše s podporou case managera. Tímto 

způsobem se klient učí péči o své bydlení, finanční gramotnosti, hospodaření, péči sama o 

sebe. Samostatné bydlení v tréninkových bytech v roce 2021 absolvovaly dvě dívky.  

Projekt bychom nemohli uskutečňovat bez podpory dárců a nadací. Mzdu case managera a 

náklady na tréninkové byty nám pomohly zaplatit Nadace J&T, sbírka NROS - Pomozte dětem, 

Nadační fond Albert, Nadační fond TESCO, Sociální fond Brdy-Vltava, nadace ETELA a firma 

SKF.   

  

Volný čas nejen u televize  

Cílem projektu je ukázat a nabídnout dětem z dětského domova aktivní trávení volného času 

– oproti pasivnímu sledování televize nebo sociálních sítí. Děti vedeme k tomu, aby pečovaly 

o své zdraví, o svoje tělo a zároveň se naučily využívat sportu, výletů a jiných činností jako 

jedné z možností relaxace a odreagování. Děti při různých aktivitách získají pozitivní zážitky a 

věříme, že se k nim budou i v budoucnu vracet, a některé přetrvají až do jejich dospělosti.  

V roce 2021 jsme kvůli pandemii COVID nejeli na tradiční lyžařský zájezd, zato letní aktivity 

(voda, turistika, pobyt dospívajících) jsme mohli uskutečnit v plném rozsahu.   

Volnočasové kroužky pro děti a náklady na prázdninové akce nám pomohly zaplatit ING Bank  

Fond Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond TESCO a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Pionýrská skupina Sosna Praha 8 poskytla několika dětem zdarma letní tábory. 

Díky Nadaci Terezy Maxové dětem mohly naše děti také chodit na oblíbenou muzikoterapii. 

Nadace J&T vybavila děti novými sportovními potřebami na lyžování.   

  

Příprava do školy - Comenius  

Náš dětský domov byl v roce 2021 zapojen do projektu Comenius od Nadace Terezy Maxové 

dětem. Díky tomu jsme mohli čerpat finanční prostředky na nákup školních a učebních 
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pomůcek (např. vybavení na školní praxi), na doučování, na úhradu školou organizovaných 

pobytů, nebo psychoterapie pro 15 našich dětí.   

Intenzivní příprava do školy externí doučující nám významně pomohla zejména u dvou 

sourozenců (7 a 9 let), kteří se po příchodu do DD potřebovali zadaptovat v nové škole v období 

online vyučování.   

Jeden chlapec (14 let) složil úspěšně přestupové zkoušky na gymnázium Open Gate Praha, kde 

v září 2021 nastoupil do kvarty.  

  

SPOLUPRÁCE  
Naše dospívající děti se účastnily programu Tréninkový byt neziskové organizace Letní dům. 

Nabídka tohoto programu velmi dobře doplňuje naši práci s mladistvými, která je zacílená na 

úspěšný odchod z dětského domova. Další děti se zúčastnily víkendových sociálně-

terapeutických setkání této organizace. A některé naše děti využily jejich individuálního 

provázení.  

Všechny naše projekty a aktivity týmu byly pravidelně supervidovány PhDr. Jiřím Brožou,  PhDr. 

Petrem Váchou a Mgr. Lenou Tomšů.   
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Centrum pro náhradní rodinnou péči  
  

Naše centrum pro NRP nabízí tyto služby pro pěstouny:  

• Uzavření dohod o výkonu pěstounské péče  

• Poradenství  

• Doprovázení  

• Odlehčovací pobyty  

• Vzdělávání   

  

V roce 2021 s námi mělo uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče 33 rodin.  

Doprovázeli jsme 11 pěstounů na přechodnou dobu. Naši přechodní pěstouni se v tomto roce 

postarali celkem o 15 dětí.    

Dále jsme doprovázeli 22 dlouhodobých pěstounů, z nichž 14 má děti v příbuzenské péči.  

V roce 2021 jsme zorganizovali 5 klubů (setkání umožňující vzájemné sdílení zkušeností) 

dlouhodobých pěstounů a 4 kluby přechodných pěstounů, dále 4 jednodenní a 1 víkendovou 

vzdělávací akci.   

Uskutečnili jsme také 4 odlehčovací akce pro děti z náhradní rodinné péče – tři jednodenní 

výlety a jeden víkendový program na Živohošti.  

 

Díky daru Nadace J&T mohlo 14 pěstounských 

rodin pořídit pro své děti sportovní potřeby nebo 

zaplatit volnočasové kroužky a doučování.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.                                     Výroční zpráva 2021 

 

DÁRCI A PODPOROVATELÉ  

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 nechybí 

plyšoví medvídci, ale jsou ochotni přispívat na mzdy pracovníků, kteří zvyšují kvalitu nabízené 

péče. Za to jim patří naše velké díky.   
  

V roce 2021 nás podpořili:  
Almma s.r.o.                                                            Město Dobříš 

Alza.cz MŠMT  

Brouková Hana  Nadace Etela  

Duane s.r.o.  Nadace J&T   

D.I.SEVEN   Nadace Terezy Maxové dětem   

Divadlo Hogo Fogo  Nadační fond Albert   

Daniel Flígr  Nadační fond TESCO   

Dorty D   Nicole Kotrbova Photography  

Duane s.r.o.  NROS – Pomozte dětem      

Elektromontáže P.S.D., s.r.o.   Pionýrská skupina Sosna  

Hendrich Vladimír   POUR SERVIS s.r.o.  

Chata Betty KVILDA   SKF CZ, a.s.   

Josef Bedřich s.r.o.   Spolek Sluneční paprsek   

Kovobrasiv Mníšek  Ticket Art Praha  

Květinářství Letizia     Tereza Lopezová  

Lukáš Hořejší  Tomáš Hradecký  

MAS Brdy-Vltava                                                   Tomáš Slavata a Manufaktura  

Miroslav Sochor                                                 Vltava Invest, a.s.  
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NÁŠ ROK 2021 VE FOTOGRAFIÍCH 

 

  

  

                                

  

 
  



 

 

 

 
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.                                     Výroční zpráva 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část příspěvků 

z roku 2021 je 

určena na 

hrazení 

nákladů roku 

2022.  

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 
 

Náklady částka 

Spotřeba materiálu 1 460 255,82 Kč 

Spotřeba energie 286 036,81 Kč 

Opravy a udržování 36 911,13 Kč 

Cestovné 16 172,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 20 668,00 Kč 

Ostatní služby 2 089 945,84 Kč 

Mzdové náklady 6 533 166,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 071 384,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 25 739,00 Kč 

Daň silniční 9 736,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky 8 940,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 159 692,58 Kč 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 149 807,00 Kč 

Celkem náklady 12 868 454,18 Kč 

Výnosy 
 

Tržby z prodeje služeb a hospodářské činnosti 48 750,00 Kč 

Úroky 9,02 Kč 

Jiné ostatní výnosy 179 336,13 Kč 

Tržby z prodeje majetku 60 000,00 Kč 

Přijaté dary 642 416,00 Kč 

Přijaté příspěvky od nadací 1 386 205,25 Kč 

Dotace úřadu práce - pěstouni 1 448 710,28 Kč 

Dotace středočeský kraj 9 192 480,00 Kč 

Celkem výnosy 12 957 906,68 Kč 

zisk 89 452,50 Kč 
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Kontrolní činnost  
 

Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí.  

V roce 2021 se jednalo o pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram, pravidelné 

kontroly naší činnosti u nás v zařízení dělal Mgr. Pavel Soukup.  

Metodické kontroly dětského diagnostického ústavu provedl Mgr. Petr Hokr.   

Centrum náhradní rodinné péče prošlo v roce 2021 inspekcí poskytování sociálně 

právní ochrany.   

Audit účetní závěrky za rok 2021 provedla auditorská společnost A+D HELP, s.r.o. 

Příbram.  

Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad.  
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Slovo na závěr   
 

Vážení a milí,  

děkuji Vám, že jste dočetli až sem. V letošním roce je to 10 let, co jsem zaměstnaná v této 

organizaci. 9. rok, co tvořím tuto zprávu. Vždy přemýšlím nad jejím obsahem, jaké sdělení či 

poselství společně s ní poslat do světa…  

Dovolím si být osobní a sdílet s vámi kousek toho proč si myslím, že má tahle práce smysl a i po 

16 letech práce s dětmi a jejich rodinami mám úsměv na tváři a radost z práce.   

Těší mě když:  

• …mohu být u toho, že se naše děti naučí něco nového jako třeba jezdit na kole, plavat, 

lyžovat, sáňkovat  

• ... jsem pyšná, když ukončí vzdělání na středním stupni, ujdou túru, vylezou na horu, 

překonají strach v lanovém parku, naučí se prohrávat-třeba při Prší  

• ...se společně smějeme, třeba i tomu, co jsem udělala špatně já  

• …společně s dětmi vaříme a následně, když se chlubí, co již dovedou uvařit či upéct sami  

• …s nimi mohu hrát na schovávanou  

• …jdeme do divadla  

• ...mi přinesou obrázek ze školky  

• …mi napíší nebo přijdou na kávu, přestože už u nás nežijí  

• …vidím, jak za sebe děti umí zabojovat a hájit svoje zájmy  

• …mohu být u toho, když se malé děťátko v přechodné pěstounské péči setkává poprvé 

se svou novou rodinou a s úžasem hledím, jak se jejich oči setkají  

• …vidím, jak dobrými pečovateli pěstouni jsou a co jejich individuální péče dovede  

• …se daří, aby rodiče či blízké osoby dítě k nám do domova doprovodili  

• …dorazí na Vánoční pečení všechny rodiny, které to slíbily  

Někdo možná namítne, že tyhle věci do pracovní náplně ředitele organizace nepatří, ale mně 

dávají obrovskou sílu a chuť zdolávat odpovědnost, kterou vedení neziskové organizace s 

pobytovou službou pro 20 dětí v dětském domově a více jak 30 pěstounských rodin přináší.   

S díky dětem, kolegům, pěstounům, dobrovolníkům, dárcům, přátelům a mojí rodině.   

Tereza Jandová, ředitelka z.ú.  


