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Opět po roce Vám přinášíme informace o naší organizaci a její
činnosti v roce 2004.
Ing.Michaela Svobodová, ředitelka a statutární zástupce občanského sdružení DOM.
Judr.PhDr.Vladimír Brejcha, Mgr.Kamila Klausová, Jaroslav Kočvara, Jiří Pecka, ,
Ak.soch.Štefan Sukup, Pavel Tuč, členové občanského sdružení DOM.

Historie DOMU
Sdružení bylo založeno v roce 1997. Jeho posláním je všestranná podpora dětí a
mladých lidí vyrůstajících bez dobrého rodinného a sociálního zázemí.
DOM znamená mimo jiné Dům Otevřených Možností. Mladí lidé, kteří vyrostli a žijí
bez podpory své rodiny vstupují do života bez materiálního i lidského zázemí, ale
také bez potřebných dovedností a zkušeností. V době, kdy se před jejich vrstevníky
otevírá svět, stojí před branami dětského domova a nemají kam jít. Jejich možnosti a
životní perspektivy jsou velmi omezené. Občanské sdružení DOM hledá a rozvíjí
všechny cesty, jak těmto mladým lidem dát podporu, účinnou pomoc a především
pro každého najít tu pravou možnost, jak začít samostatný úspěšný život. Během své
existence občanské sdružení DOM vybudovalo a realizuje následující projekty:
DOM 8 / DŮM NA PŮL CESTY
1999
DOM 2 / DŮM NA PŮL CESTY
2003
DOM JOB
KOŠÁRA
2001
D.R.OGY
DOM ROMOVÉ A DROGY
2004-2006
NEJSTE NA TO SAMI
2005-2007
Komplexní model péče o mladé dospělé bez rodinného zázemí v hlavním
městě Praze
PROMĚNA
2000-2004
Projekt pro změnu systému péče o děti bez rodinného zázemí.
VÍTEJTE NA PŮL CESTY
2000-2005
Rozvoj kvality služeb domů na půl cesty v České republice.

Současnost DOMU
V současné době se DOM koncentruje na růst kvality svých služeb, metodickou a
vědeckou reflexi své práce a odborný růst pracovníků i jednotlivých týmů.
Reflexe a analýza činnosti v předchozích letech vedla k formulování nové strategie
pro další 3 roky:

STRATEGIE PRO OBDOBÍ 2005-2008
Cílem rozvoje DOMU je vybudování moderní odborné organizace poskytující služby
na špičkové úrovni.

DÍLČÍ CÍLE
Zvýšení celkovém kapacity organizace (finanční, materiální, lidské zdroje,
modernizace managementu)
Stabilizace zdrojů
Růst odborného potenciálu
Zvyšování kvality služeb odpovídajících potřebám cílové skupiny

PŘEDPOKLADY
Moderní efektivní systém řízení
Přátelský administrativní a informační systém
Kvalitní materiální podmínky.
Investice do rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání a motivační faktory.
Naplňování Standardů kvality sociálních služeb (podle MPSV)
Spolupráce se špičkovými odborníky v oboru v rámci ČR a EU

Realizace v roce 2004
Byly připraveny nové projekty s cílem zajištění dostatečných finančních zdrojů pro
rozvoj DOMU (viz D.R.OGY,PES,Nejste na to sami)
Byl analyzován systém řízení a navrženy změny s cílem rozšíření kapacity
managementu. V oblasti řízení probíhá pravidelná externí supervize
(PhD.Jan Kožnar, CSc.)
Byli přijati noví odborně kvalitní pracovníci s dlouholetou zkušeností v oboru (viz
složení týmů jednotlivých projektů)
Byly uskutečněny výcvikové a vzdělávací semináře v celkovém rozsahu 160 hodin
pro pracovníky i týmy DOMU (viz Vítejte na ½ cesty).
Byla navázána pravidelná spolupráce s odborníky z VB,Holandska i ČR (viz Vítejte
na půl cesty a supervize programů).

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A ZMĚNY V ROCE 2004
DOKONČENÉ PROJEKTY
V roce 2004 byla dokončena aktivní fáze projektu PROMĚNA.
Cílem ambiciosního projektu, který byl realizován v období 2001 – 2004, bylo ovlivnit
systém péče o děti bez rodinného zázemí v ČR.
Projekt probíhal na několika rovinách:
Vědecká a analytická činnost – zpracování analýz a koncepcí
Public relations – zveřejnění klíčových informací a ovlivnění veřejného mínění
Ovlivnění politického vědomí a výkonu státní zprávy – změny legislativy a denní
praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
Ve všech uvedených směrech bylo dosaženo významných úspěchů, celková reforma
a změna politického mínění je však stále před námi. V péči o opouštěné děti se
Česká republika řadí v porovnání se zeměmi EU k nejzaostalejším.
Výstupy projektu naleznete v kapitole PROJEKTY/PROMĚNA..

NOVÉ PROJEKTY
Dlouhodobá strategie DOMU bude naplňována jak stávajícími tak novými projekty,
v oblasti poskytování služeb klientům novými programy.
V roce 2004 byl zahájen nový projekt
DOM ROMOVÉ A DROGY
Jedná se o přímou práci s populací romské nezaměstnané mládeže v oblasti
primární a prevence.
Více v kapitole PROJEKTY/D.R.OGY
PSYCHOTERAPIE - SOCIOTERAPIE
Cílová skupina DOMU je velmi náročná, vyžaduje mezioborový přístup a vysoce
kvalifikované odborníky. Strategický cíl, vybudovat DOM jako odbornou instituci
s vědeckými a metodickými aspiracemi, vedl k formulaci projektu, jehož cílem je
posílení týmů o zkušené kvalitní odborníky a celkový rozvoj terapeutické práce
s klienty.
Více v kapitole PROJEKTY/PES

NEJSTE NA TO SAMI!
Dom využil příležitost čerpání Evropských strukturální fondů v rámci Jednotného
programového dokumentu (JPD3), opatření 2.1. Integrace specifických slupin
obyvatelstva.
Projekt doplňuje současné spektrum služeb DOMU o nové a rozvíjí stávající co se
týká kvality a i kvantity.
Více PROJEKTY/NJESTE NA TO SAMI

PROJEKTY
DOM – DŮM NA PUL CESTY
„UČÍME MLADÉ LIDI BEZ RODINNÉHO ZÁZEMÍ USPĚT MEZI LIDMI“
Cílem Domu na půli cesty je poskytovat zázemí mladým lidem, kteří žijí bez podpory
vlastní rodiny. Dále pak rozvíjet jejich motivaci, schopnosti a dovednosti tak, aby mohli žít
plnohodnotný samostatný život v běžné společnosti.
Cílovou skupinou DPC jsou mladí lidé bez rodinného zázemí. Především mladí lidé
opouštějící různé formy ústavní výchovy, ale také mladí lidé odcházející z nefunkčních rodin.
Nemají domov, orientují se především v režimech svých původních ústavů (dětské domovy,
výchovné ústavy, internáty, psychiatrie a pod.)nebo nefunkčních rodin, nedokáží se
přizpůsobit nárokům společnosti, jsou osamělí a bezradní. Většina z nich zažila
zanedbávání, týrání nebo zneužívání, trauma separace od biologických rodičů, dlouhodobý
pobyt v dětských domovech a ústavech. Jejich traumatickým prožitkům a duševnímu trápení
dosud nebyla věnována přiměřená pozornost ani odborná péče. Úroveň sociálního vědomí a
dovedností je velmi nízká.
Obsahem projektu je provoz zařízení , domu na půli cesty, které umožňuje intenzivní a
efektivní spolupráci s klienty cílové skupiny.
DOM – Dům na půli cesty ( dále jen DOM) je komplex služeb zahrnující :
Materiální zázemí v podobě ekonomicky přijatelného bydlení
Systém odborných metod a postupů, které připravují klienty na samostatný život ve
společnosti a umožňují terapii ranných traumat i deprivace.
Obecné cíle jsou vždy velmi citlivě konkretizovány v rámci individuální spolupráce.

DOM 8 / DŮM NA PŮL CESTY
Braunerova 22 Praha 8 180 00
Tel. 283840795 Fax. 283840877
E - mail
dom.8@dom-os.cz
10 jednolůžkových garsonek, společná kuchyně, prádelna, tělocvična, dvoreček
V nepřetržitém provozu je zajištěna přítomnost odborného socioterapeuta.
TÝM
Iveta Vlášková
PhDr.Jitka Krejčí
Kateřina Šebková
Bc.Evžen Nový
Mgr.Slávka Škvareková
Lukáš Halfar

39 let, SUR -vedoucí terapeut, interní supervizor
29let, FFUK, Výcvik v Rogersovské terapii
28let, Psychologie FFUK, SUR
32let, PVŠ PSS, SUR
28let, Psychologie FH TU
26let, studující KSP FFUK – stáž

Ing.Michaela Svobodová
PaedDr.Petr Klíma

39let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

STATISTIKA PŘÍMÉPRÁCE DOM8 2004
UKAZATEL
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Ambulance
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DOM 2 / DŮM NA PŮL CESTY
Ječná 4 P r a h a 2
120 00
T e l. f a x. 2 2 4 9 1 2 1 6 1
E-mail
dom.2@tiscali.cz
3 dvoulůžkové apartmány s vlastní koupelnou, společná kuchyně, prádelna.
V nepřetržitém provozu je zajištěna přítomnost odborného socioterapueta.
Program DOM2 je metodicky identicky s programem DOM8, výhodou je menší kapacity a
celkově komornější prostředí tohoto zařízení. V DOM2 může zároveň žít maximálně 7
klientů, prostředí je více rodinné, také umístění v patře běžného činžovního domu mění
atmosféru z „instituce“ na „domov“.
TÝM
Renata Tumlířová

31 let, Psychologie-WashBurnUniversity USA
vedoucí terapeut, interní supervizor

Mgr.Petra Šedivá
Jakub Kabíček
Mgr.Zuzana Chomová
Dan Suk

28let,Etopedie PFUK,Výcvik v rogersovské terapii
36let,Arteteraie JU ČB,SUR
25let,Psychologie FF PU, Výcvik v Psychoanalytické terapii
29 let, stáž

Ing.Michaela Svobodová
PhDr.Hana Vyhnálková

39let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

STATISTIKA DOM 2 2005
ÚSTAVNÍ
UKAZATEL CELKEM MUŽI ŽENY DO 18 NAD VÝCHOVA RODINA ZŠ VYUČEN
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18
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DOM JOB
„UČÍME MLADÉ LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM USPĚT V PRÁCI“
CÍL
Překlenout nedostatky v motivaci k práci a v pracovních návycích a rozvinout schopnosti
působit odpovědně v podmínkách trhu práce u mladých lidí s adaptačními a vývojovými
nebo zdravotními problémy a u mladých lidí žijících mimo vlastní rodinu nebo v sociálně
znevýhodněném prostředí .
CÍLOVÉ SKUPINY
Mladí lidé se základním vzděláním, kteří vůbec nezačali nebo nedokončili další stupeň
vzdělání (učební obor, střední škola) a nemohou najít práci nebo nezvládnou přechod do
zaměstnání a stávají se dlouhodobě nezaměstnanými a ohroženými nudou, apatií, životem
v partě.
Klienti domů na půl cesty, dětských domovů a dalších institucí, kteří trpí podobnými problémy
včetně mladých lidí s různými typy postižení .
Mladiství češi i romové pocházející z prostředí sociálně slabé nebo nezaměstnané rodiny.
Mladí lidé s postižením nebo zdravotními problémy, které mohou způsobit sociální vyloučení.

DOM JOB PROGRAM
Je komplexní program založený na skladebném principu, konkrétní spolupráce
s klientem vychází z jeho přání a potřeb.
KONTAKTNÍ MÍSTO – PORADNA. Odborný sociální pracovník zde vede poradenské
rozhovory, je zde databáze kontaktů a možností, spolu s klientem pracovník hledá
nejvhodnější postup, jak překonat problémy při vstupu na trh práce
JOB KLUB / psychosociální výcvik, program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností a
zvýšení znalostí o právech a povinnostech občana vzhledem k pracovním úřadům,
sociálnímu a zdravotnímu pojištění, pracovnímu poměru, brigádní práci a pod. Klienti zde
mohou v rámci individuální nebo skupinové práce trénovat dovednosti jako je telefonický
nebo osobní kontakt se zaměstnavatelem, sepsání životopisu, práce s inzercí a internetem,
komunikace s nadřízeným a další.
Integrační pracovní řemeslná DÍLNA, která umožňuje zaměstnat mladé lidi z cílové
skupiny bez ohledu na nedostatky v jejich motivaci, pracovních návycích, dovednostech ale i
s přihlédnutím k různým typům handicapu ( deprivační syndrom, LMD, mentální nebo fyzické
postižení a pod.)
Dílna je pojednána jako malá firma, která se zabývá tradičními řemesly, především výrobou
proutěných výrobků a doplňků ze dřeva. Součástí provozu dílny je i nabídka akcí pro
veřejnost, především pro děti a mládež, workshopy s proutím a dřevem vedou klienti –
pracovníci dílny a obchodu, tím se opět posilují své sociální dovednosti a sebedůvěru.
Integrační program OBCHODNÍ AKTIVITY. Vyrobené výrobky se prodávají v obchodech,
které jsou součástí center a také prostřednictvím akcí a trhů, klienti zde mohou nacvičit
společenské chování, jednání se zákazníkem, základy vedení skladového hospodářství,
účetnictví.

DOMJOB CENTRA / KOŠÁRY
DOM JOB
KOŠÁRA
Novákových 20 Praha 180 00
T e l . f a x. 2 6 6 3 1 1 3 3 4
E-mail
domjob.@tiscali.cz
Novákových 20 Praha 8
Umístění v Libni, která je domácím prostředím pro mnoho klientů, umožňuje
navázání kontaktů s místní komunitou. Kromě hlavní náplně – košíkářské dílny,
funguje také jako obchod, kde si klienti osvojují obchodní dovednosti, komunikaci,
administrativní činnosti atd. Dílna má kapacitu 6-8 pracovních míst. Zde je rovněž
zázemí pro poradenskou práci.

DOM JOB
KOŠÁRA
Rybná 27 Praha 1
110 00
Tel. fax. 222 312 500
E- mail
kosara@tiscali.cz

Rybná 27 na Praze 1.
Funguje jako košíkářská dílna, ale hlavní těžiště spočívá v obchodních činnostech,
kde si klienti osvojují jednání se zákazníkem, účetnictví, administrativní dovednosti
atd. Centrum provozuje společně DOM s MCSSP, funguje také jako informační
centrum o projektu a dalších sociálních službách v Praze. Hlavní část košíkářské
produkce se prodává právě zde. Kromě dvou klientů Domů na půli cesty je zde místo
i pro klienta se zdravotním postižením. Kapacita 2-4 pracovní místa.
TÝM
Dis.Petra Lelovičová
Pavel Kholl
Bc.Zuzana Hasalová

26let,Sociální práce,Evangelická akademie
vedoucí terapeut,interní supervizor
26let,Sociální práce,JABOK
30let,Sociální pedagogika, PF UHK

Ing.Michaela Svobodová
PaedDr.Petr Klíma

39let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

STATISTIKA DOM JOB 2005
ÚSTAVNÍ
UKAZATEL CELKEM MUŽI ŽENY DO 18 NAD VÝCHOVA RODINA ZŠ VYUČEN
let
18
včetně let
Využití
93,7%
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Informační
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PROMĚNA POKRAČUJE
„Již nyní můžeme s jistotou říci, že profesionální pěstounská péče dokáže poskytnout
rodinný život i problémovým či hendikepovaným dětem, které by byly pro tradiční, starší typ
pěstounské péče příliš náročné. Umožňuje to především intenzivní školení a trénink, kterým
profesionální pěstouni procházejí v období přípravy, a poté odborná podpora, která je jim
během péče o děti neustále k dispozici. Takže demonstrujeme stabilitu v delším časovém
úseku, můžeme se pochlubit tím, že řada velmi obtížně zvladatelných dětí již dlouhodobě žije
v rodinném prostředí. Náš poměr stability je zhruba 78%, což znamená, že většina dětí, které
byly umístěny do pěstounské rodiny v roce 1997, v této rodině zůstává až do konce,
navzdory tomu, že tyto děti byly ohodnoceny jako „těžko umístitelné“. To je podle mého
názoru vynikající výsledek. Tyto děti za sebou mívaly řadu neúspěšných pokusů o umístění
do pěstounských rodin, přestože tradiční pěstounskou péči dělali lidé, kteří měli pocit, že
dokáží milovat děti a dokáží se o ně postarat...“
Pat Walton, ředitelka institutu náhradní rodinné péče
Boys and Girls Welfare Society, United Kingdom
Projekt Proměna
Dlouhodobý projekt občanského sdružení DOM byl nastartován v roce 2001. Byl nazván
PROMĚNA systému péče o děti v obtížné rodinné situaci v České republice. Jednalo se o
analýzu systému péče o rodinu a děti a navržení strategických kroků pro její rozvoj. Projekt
finančně podpořil OSF Praha, Britské velvyslanectví, European Children Trust.
Projekt Proměna na jaře v roce 2003 publikoval dva zásadní dokumenty:
(1) Zprávu o stávajícím stavu péče o opuštěné děti v ČR (Svobodová, Vrtbovská,
Bártová)
(2) Návrh Koncepce rozvoje systému péče o opuštěné děti v ČR (Svobodová, Vrtbovská)
Výzkumná a analytická část projektu se stala velmi využívaným materiálem mnohými
odborníky, státní správou i žurnalisty. Proměna ukázala zjevné slabiny systému péče o
rodinu a dítě v ČR.
Jednalo se zejména o následující oblasti:
(1) Nedostatky v odborném zázemí náhradní rodinné péče, odtrženost od moderních
metod práce a rozvinutých forem náhradní rodinné péče v zahraničí.
(2) Systémové nedostatky v pojetí sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi, včetně
velmi nízkého právního povědomí.
(3) V důsledku toho je v ČR umisťováno obrovské množství dětí v ústavní péči, a to i
v mnoha neindikovaných případech.
(4) Neexistující alternativy pro ústavní péči v případech, kdy dítě nemůže dočasně či
trvale žít ve vlastní rodině.
(5) V důsledku toho neexistující rozvinutý model profesionální pěstounské péče.

Ukázalo se, že je obtížné vysvětlit jedno z hlavních východisek projektu, a totiž co to
znamená začínat uvažování o pomoci či intervenci vždy od individuálních potřeb dítěte a
jeho rodiny a pokračovat v péči podle toho, co potřebuje dítě. Je třeba zabránit tomu, aby se
dítě stalo „objektem“ posunovaným v rigidním systému. Ukázalo se, že rozpory jsou hlubší,
než se zdálo, a propast mezi uvažováním a kvalitou náhradní výchovné péče ve vyspělých
zemích a v naší zemi je širší, než se zdálo.
V třetí fázi projektu Proměna jsme se proto rozhodli soustředit pouze na dva aspekty
ochrany dítěte a péče o dítě, a to na sociální práci s dítětem v obtížné rodinné situaci a
rozvoj institutu náhradní rodinné péče, respektive pěstounské péče.
Studium problematiky zahrnulo jak studijní pobyty, konsultace a důkladné využití odborných
konferencí a odborné literatury z Velké Británie, Irska, Holandska a dalších zemí, ale také
shrnutí české odborné literatury a zkušeností.
Vznik Institutu Natama
V roce 2003 se Nadace Nova rozhodla podpořit velký projekt na pomoc dětem a partnerem
pro jednání o tomto projektu se po výběrovém řízení stal tým projektu PROMĚNA (Ing.
Michaela Svobodová a Mgr. Petra Vrtbovská). Výsledkem jednání byl vznik občanského
sdružení Natama a dlouhodobý plán spolupráce s Nadací Nova s cílem dlouhodobě
realizovat nejdůležitější úkoly, jež vyplynuly ze závěrů projektu Proměna (2004 – 2013).
Občanské sdružení Natama a hlavní projekt (Institut NRP Natama) vznikl v lednu roku 2004
Smlouva o spolupráci s Nadací Nova byla podepsána v únoru 2004 a finanční podpora
Nadací Nova byla započata v březnu 2004.
Natama (náhradní táta a máma) – Institut náhradní rodinné péče zahájil svoji činnost v lednu
2004 a zájemcům doporučujeme navštívit adresu: www.natama.cz nebo požádat o více
informaci na info@natama.cz. Projekt Natama finančně podporuje nadace Nova.
Díky projektu NATAMA pokračujeme v realizaci dvou významných cílů:
1. Proměny sociální práce v oblasti péče o děti
2. Zavedení moderních forem náhradní rodinné péče, zejména profesionální
pěstounské péče v ČR
První etapa projektu PROMĚNA, kterou realizoval DOM se ke konci roku 2004 uzavřela.
DOM plánuje nadále spolupracovat s českými i zahraničními odborníky při vědecké reflexi
následků rodinných traumat a rozpadu biologické rodiny pro další psychosociální rozvoj
dítěte a perspektivy jeho úspěšného zařazení do společnosti.
Strategický plán se koncentruje především na praktické poskytování kvalitních služeb
v oblasti následné péče.
Během roku 2005 DOM vydá ve spolupráci s OS NATAMA poslední z řady publikací:
Profesionální pěstounskou péči.

Vítejte na ½ cesty
Hlavní cíl
Prostřednictvím poskytování kvalitních dostupných služeb v rámci celé české republiky zvýšit
kvalitu života mladých lidí, kteří vyrůstali a vstupují do dospělosti bez rodinného zázemí.
Tento cíl sledovat v České republice i v ostatních zemích se kterými projekt naváže
spolupráci (Výchovní Evropa)
Dílčí cíle
Zvýšit kvalifikaci pracovníků domů na půli cesty především v oblasti přímé individuální a
skupinové práce s klienty a to prostřednictvím zkušenostního výcviku v potřebných metodách
práce.
Vytvořit odborný manuál osvědčené dobré praxe pro potřeby budoucích poskytovatelů
služby v ČR i v zahraniční.

Zdůvodnění
Mladí lidé, kteří byli vychování v institucích nebo nefunkčních asociálních rodinách jsou
psychicky a citově deprivovaní, traumatizovaní separací od rodiny nebo jiným způsobem.
Dům na půl cesty je sociální služba, která poskytuje dočasné dostupné bydlení a pomoc při
startu do samostatného života těchto mladých lidí. Vzhledem k tomu, že mladí lidé z cílové
skupiny prožili těžké dětství a mladí, potřebují velmi kvalifikovanou pomoc, založenou na
mezioborovém přístupu, ale také respektu, kvalitním lidském vztahu a velké trpělivosti.
Vzdělávání pracovníků v moderních metodách sociální práce a psychoterapie jednak zvýší
kvalitu služeb, jednak přispěje k postupnému vytvoření oboru - specializace, která nebyla
v České republice do nedávné době vůbec zastoupena.

Realizace projektu v roce 2004
Aktivita

Účastníci

Managerský seminář

Vedoucí
1 hod týdně
poboček DOM
4 osoby
Všichni
3 hod/ měsíc
pracovníci DOM
16 osob
DPC z ČR
4/04

Metodický seminář

PESSO

24 osob
Rozhovor jako nástroj
Motivační rozhovory

Celkem

DPC z ČR

Termín

3denní
seminář
11/04
3denní
seminář
11/04-4/05

21 osob
Všichni
pracovníci DOM
14 osob
3hod/týdně

Rozsah

Lektor

30 hod

M.Svobodová
DOM

20 hod

M.Svobodová
DOM

30 hod

Imman Borman
Holandsko

30 hod

Claire Warington
Velká Británie

50 hod

Petra Vrtbovska
NATAMA

160

Projekt bude dokončen v červnu 2005.
Vzdělávací aktivity pro pracovníky budou poté uskutečňovány v rámci projektu NEJSTE NA
TO SAMI/DOM VÍ, podpořeného ESF.

D.R.OGY
DOM ROMOVÉ A DROGY
Cíl projektu:
1. Snížit riziko rozvoje závažných závislostí na návykových látkách u romské mládeže
v rizikových pražských lokalitách.
2. Vytvořit vzdělávací program, který bude kombinovat integraci sociálně deprivovaných
mladých Romů a vytvoření skupiny Terénních Peer Pracovníků (TPP)
3. Realizovat program a zahájit, monitorovat a rozvíjet činnost TPP skupiny, která může
nabídnout informace a podporu svým vrstevníkům v drogově rizikové situaci.
Cílová skupina:
Primární: přímí účastníci projektu
Mladiství a mladí dospělí Romové (15 – 25 let) nezaměstnaní a bez sociální perspektivy.
Mladiství a mladí dospělí Romové, kteří experimentují s návykovými látkami, pravidelně
užívají měkké drogy.
Sekundární:
Mladiství a mladí dospělí Romové s rozvinutou závislostí, kteří nedůvěřují běžně nabízeným
sociálním službám.
Obsah projektu:
Obsahem projektu je realizace dlouhodobého vzdělávacího a tréninkového programu
pro mladistvé a mladé dospělé z řad nezaměstnané romské mládeže.
Trénink pracovních návyků
Trénink sociálních dovedností
Vzdělání v oblasti lidských práv, práv a povinností ve společnosti, pracovního práva
Psychosociální výcvik podle ověřeného modelu realizovaného s romskými terénními
pracovníky, který vytvořila Společnost Hvězda: práce s komiksem Romové a drogy, vzdělání
o působení a nebezpečích spojených s užíváním drog, možnosti pomoci
Rozsah programu: 600 hodin
Spolupracující organizace: Úřady práce, Člověk v tísni, Společnost Hvězda

Program je realizován za laskavé podpory Open Society Fund
Projekt pokračuje i v roce 2005

D O M
P.E.S
Projekt psychosociální rehabilitace
pro mladé obyvatele domů na půl
cesty a jiných sociálních zařízení

Východiska
Systém péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině je v České
republice orientovaný na ústavní péči.Děti, které zažily rozpad rodiny, zanedbávání a
často i psychické nebo fyzické týrání či zneužívání, jsou z rodin odebírány sociálními
pracovníky a předávány do diagnostických ústavů. Po několika týdnech přecházejí
do péče dětských domovů nebo výchovných ústavů. Tato zařízení sice dítě zajistí po
materiální stránce a jsou schopna sytit biologické potřeby dětí, ale na druhou stranu
nemohou zajistit uspokojování psychických především citových potřeb těchto dětí.
V době, kdy by měla být opuštěnému dítěti po prožitých traumatech poskytnuta
intenzivní péče a odborná pomoc, putuje po ústavech a očekává se, že se bude
dobře chovat, prospívat ve škole a nebude mít výchovné problémy.
Život v ústavech a nenaplnění psychických potřeb vede k deprivaci a hospitalismu.
Neléčená traumata a deprivace ovlivňují osobnostní vývoj dítěte a v období ranné
dospělosti se objevují poruchy osobnosti, tendence k asociálnímu nebo závislému
chování.Sociální práce v domech na půl cesty nebo jiných zařízeních naráží na tuto
barieru a bývá často neúspěšná.

Program PES /Psychoterapie – Socioterapie
Program je skladebný. Tvoří ho jednotlivé prvky, které slouží klientům podle jejich
individuálních potřeb, přání a výběru.
Individuální spolupráce s odborným psychoterapeutem / psychologem Domu na půl cesty

Práce s osobní historií
Mapování traumatických zážitků
Psychodiagnostika
Reflexe obtíží v reálném životě
Terapie traumat
Individuální psychoterapie a socioterapie

podle metodiky Velké Británie
podle metodiky Velké Británie
metodikaDOM
metodika DOM
podle metodiky USA
metodika DOM

Skupinová práce vedená odborným terapeutem

Sebepoznávací aktivity
Projektivní techniky
Arteterapie
Specifické programy zaměřené na prevenci a práci s relapsem

Projekt je uskutečňován díky laskavé a velkorysé finanční
podpoře Nadace EDUCA manželů Kellnerových.
Některé aktivity dále budou rozvíjeny v rámci projektu Nejste na to sami
(JPD3).

Nejste na to sami!
Komplexní model péče o mladé lidi bez rodinného zázemí v hlavním městě Praze.

Základním smyslem projektu je integrace mladých lidí z ústavní péče a nefunkčních
rodin na trh práce a do života běžné společnosti. Projekt navazuje na dosavadní
aktivity DOMU v oblasti poskytování sociálních služeb mladým lidem ohroženým
sociálním vyloučením.
Na základě dosavadních zkušeností a vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních
kritérií byl definován následující směr rozvoje:
Kontaktní, terénní práce s cílovou populací a ambulantní péče.
Vytvoření, využívání a evaluace nových metod spolupráce s klienty v oblasti rozvoje
sociálních dovedností.
Zvýšení kapacity bydlení na půl cesty.
Vznik přechodného a podporovaného zaměstnání.
Růst kvality prostřednictvím vzdělávání pracovníků a tvorby metodik.
Obsahem projektu je navýšení kapacity dosud poskytovaných služeb, vytvoření
nových služeb a jejich celkového funkčního propojení tak, aby vznikl Komplexní
model péče o mladé lidi bez rodinného zázemí v hl.m.Praze s cílem jejich integrace
do života společnosti. Součástí projektu je i zvyšování kvality služeb prostřednictvím
vzdělávání a vytvoření originálních Metodik práce s danou cílovou skupinou.
Očekávané výstupy
Nové služby a programy
DOM TYKADLO
kontaktní a poradenské služby pro cílovou populaci
DOM BYDLO
bydlení na půl cesty v samostatných malých bytech
DOM PSST
individuální i skupinové psychosociální tréninkové programy
DOM JOB +
přechodné a podporované zaměstnání
Růst kvality
DOM VÍ

výcvikové semináře, supervize a metodiky

Vytvoření funkčního systému propojení jednotlivých služeb, informačních toků,
přiměřeného managerského zázemí.

Projekt byl podán úspěšně obhájen v rámci grantového schématu MgU
h.m.Prahy, Jednotného programového dokumentu (JPD3).
Bude realizován v období srpen 2005 – srpen 2007.
Oficiálním partnerem projektu je Městské centrum sociálních služeb
a prevence (MCSSP)

DĚKUJEME
VÁM , KTEŘÍ NÁS MÁTE RÁDI,

ZA VÁŠ ČAS
A ZÁJEM
TAKÉ
PENÍZE A JINÉ DARY
LEGRACI
A
SPOLUPRÁCI,
TOLERANCI I KRITIKU,
COŽ NÁM DÁVÁ
INSPIRACI A SÍLU
DĚLAT SVOJÍ PRÁCI

DOM V ROCE 2004 FINANČNĚ PODPOŘILI

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální
Magistrát hlavního města Prahy, odbor prevence
kriminality
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Civilia
Nadace EDUCA / AB – CREDIT
EMC , a.s.
Mgr. Jiří Šmejc
Ing.arch. Zdeněk Skála
MUDr. Dagmar Fojtíková
Ing. Ludmila Zábranská
Ing.Livie Klausová,CSc.
Mgr.Kamila Klausová

Přehled hospodaření za období 1.1.2004 - 31.12.2004
Hlavní činnost
Výnosy
Kancelářské potřeby
Čistící prostředky
Potraviny
Časopisy a knihy
DDHM
Materiál – proutí
Léky a zdravotní materiál
Ostatní materiál
Elektrická energie
Plyn
Vody
Opravy budov
Opravy strojů a zařízení
Cestovné
Cestovné klienti
Náklady na reprezentaci
Výkony spojů
Pronájmy
Poplatky za televizi a rozhlas
Služby telekomunikací
Služby zpracování dat
Překladatelské služby, spol.se zahr., korek.
Organizační a psych. služby
Kulturní pořady
Ostatní služby
Stravné klientů
Nájemné Braunerova (čas.rozlišení)
Nájemné Blanická
Nájemné Ječná (čas.rozlišení)
Mzdové náklady
Dohody
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění (oprava)
Kurzové ztráty
Dary
Poplatky
Pojištění
Ostatní
Semináře
2.400,00
Pomocné práce (Úřad práce)
96.138,00
Úroky
10.877,49
Příspěvky na nájem
186.472,00
Dary a sbírky
75.000,00
Nadace rozvoje obč.spol. (vyúč.2003)
130.905,89
Nadace OSF
511.724,40
Šmejc
50.000,00
Nadace Civilia
295.000,00
AB-CREDIT
1.200.000,00
MPSV
1.275.200,00
Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast
1.426.000,00
Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.
450.000,00
Městská část Praha 1
44.000,00
Městská část Praha 2
70.000,00
Celkem
5.823.717,78

Náklady
25.952,45
24.850,43
3.248,50
4.325,00
76.461,50
141.404,50
1.283,00
74.823,20
60.460,50
131.400,00
24.612,00
117.772,30
20.098,00
2.158,00
956,50
2.822,00
2.871,00
134.348,80
2.422,00
102.794,50
168.587,00
92.799,52
643.013,91
1.335,00
20.047,60
18.351,50
266.370,20
21.496,40
324.294,90
1.364.105,00
163.819,00
354.673,00
120.860,00
2.405,00
572,85
6.000,00
18.624,40
6.115,00
60,00

4.548.594,46

Vedlejší činnost

výnosy

Materiál – prodejna
VHČ – dohody
VHČ pojištění
Tržby z prodeje výrobků
Práce s proutěným materiálem

178.586,00
2.000,00

Celkem

180.586,00

náklady
25.387,00
59.343,00
85,00

84.815,00

