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Výroční zpráva o organizaci a její činnosti v roce 2005.

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, emocionálně zranění. 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.

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 nového akčního
plánu pro roky 2005 – 2007:

AKČNÍ PLÁN 2005 - 2007
KLÍČOVÉ ÚKOLY
Vytvoření KOMPLEXU SLUŽEB pro cílovou skupinu v hlaním městě
Praze.
Cíl
KOMPLEX SLUŽEB DOM je složen z jednotlivých služeb a tvoří
skladebný systém.
Každý služba je zastoupena jednou pobočkou.
Koncentrace zdrojů na odbornost služeb a rozvoj psychoterapie a
socioterapie v rámci jednotlivých služeb.
Cíl
Odborný tým je složen z pracovníků, jejich předpoklady a schopnosti
umožňují vysoce odborný mezioborový terapeutický přístup.
Struktura a řízení týmu odpovídá moderním trendům pobytové péče a
standardům kvality.
Pracovníci jsou průběžně vzdělávání a supervidováni.
Formulace a publikace SYSTÉMU DOM
Cíl
Dosavadní poznatky, zkušenosti, reflexe, metodiky tvoří ucelený Systém
péče, který bude vydán v podobě odborné publikace.

Práce s laickou a odbornou veřejností
Cíl
Laická i odborná veřejnost bude dobře a přesně informována o
metodách práce a možnosti spolupráce.
DOM zvýší účast na konferencích, seminářích a jiných veřejných
vystoupeních.

AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2005
DOKONČENÉ PROJEKTY
Vítejte na půl cesty
Vzdělávací projekt pro pracovníky domů na půl cesty z celé České republiky
pokračoval dvěma výcvikovými semináři.
V dubnu 2005 proběhl seminář pro 16 pracovníků v PESSO terapii s Imanem
Baardmanem z Holandska.
V červnu 2005 nás navštívila opět Claire Warington z Velké Británie, třídenní seminář
věnovaný přímé práci s klienty se konal v Telči pro 14 terapeutů.
Tato akce uzavřela celý dvouletý cyklus.

Proměna
Projekt nadále realizuje sesterská organizace NATAMA (www.natama.cz)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DOM – Dům na půl 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 terapeuta.
TÝM
Iveta Vlášková
PhDr.Jitka Krejčí
Kateřina Šebková
Bc.Evžen Nový
Bc.Zdenka Bartošová
Lukáš Halfar

40 let, SUR -vedoucí terapeut, interní supervizor
30let, FFUK, Výcvik v Rogersovské terapii
29let, Psychologie FFUK, SUR
32let, PVŠ PSS, SUR
31let, UHK, SUR
26let, studující KSP FFUK – stáž

Ing.Michaela Svobodová
PaedDr.Petr Klíma

40let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

Statistika – Klienti na pobytu - 2005
Celkem klientů

31

Krátkodobé pobyty do 2 měsíců
Dlouhodobé pobyty nad 2 měsíce

9
22

Průměrná obsazenost pobočky (průměrný počet klientů) : 8,7
Průměrná doba dlouhodobého pobytu : 297 dní
Pohlaví
muži
ženy

16
15

52%
48%

7
17
7

23%
55%
23%

17
6
1
7

55%
19%
3%
23%

11
20

35%
65%

4
13
3

20%
65%
15%

3

10%

16
5
9
1

52%
16%
29%
3%

Věk
nezletilí
zletilí do 20 let
zletilí nad 20 let
Vzdělání
základní
vyučen/a
středoškolské s maturitou
studující
Podíl institucionální výchovy
bez institucionální výchovy
institucionální výchova
Míra institucionální výchovy
do 2 let
nad 2 roky
celoživotně
Počet klientů z pěstounské péče
Pěstounská péče
Místo, odkud přichází do DPC
z instituce
z rodiny
z ulice
jiné

DOM 8 - Evidovaná přímá práce s klienty – 2005
287

2

Telefonický rozhovor v rámci péče o klienta
Telefonický rozhovor v rámci péče o uchazeče či
nebydlícího klienta

3

Osobní rozhovor s bydlícím klientem

498

4

Sociální práce - rozhovor s klientem

205

5

Psychodiagnostika

14

6

Osobní rozhovor s uchazečem či nebydlícím klientem

82

7

Osobní návštěvy lidí z okolí klienta, návštěvy z oblasti PR

24

8

Doprovod klienta, péče o klienta mimo DPC

18

9

Setkání

36

1

10 Akce s klienty - volnočasové aktivity
Celkem
Zahrnuje aktivity projektů: DOM8 DPC, PES, PSST

211

2
1377

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 kapacita
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
Hana Svobodová

28let,Etopedie PFUK,Výcvik v rogersovské terapii
36let,Arteteraie JU ČB,SUR
26let,Psychologie FF PU, Výcvik v Psychoanalytické terapii
24let, studují FFUK 29 let, stáž

Ing.Michaela Svobodová
PhDr.Hana Vyhnálková

40let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

Statistika – Klienti na pobytu – DOM 2
Celkem klientů
Krátkodobé pobyty do 2 měsíců
Dlouhodobé pobyty nad 2 měsíce

15
1
14

Průměrná obsazenost pobočky (průměrný počet klientů) : 6,4
Průměrná doba dlouhodobého pobytu : 142 dní
Pohlaví
muži
ženy
Věk
nezletilí
zletilí do 20 let
zletilí nad 20 let
Vzdělání
základní
vyučen/a
studující
Podíl institucionální výchovy
bez institucionální výchovy
institucionální výchova
Míra institucionální výchovy
do 2 let
nad 2 roky
celoživotně
Počet klientů z pěstounské péče
Pěstounská péče
Místo, odkud přichází do DPC
z instituce
z rodiny
z ulice
jiné

9
6

60%
40%

1
10
4

7%
67%
27%

7
3
5

47%
20%
33%

3
12

20%
80%

3
7
2

25%
58%
17%

3

20%

8
3
3
1

53%
20%
20%
7%

DOM 2 - Evidovaná přímá práce s klienty - 2005
1

Telefonický rozhovor v rámci péče o klienta

211

2
3
4
5

Telefonický rozhovor v rámci péče o uchazeče či nebydlícího klienta
Osobní rozhovor s bydlícím klientem
Sociální práce - rozhovor s klientem
Psychodiagnostika

95
470
68
2

6

Osobní rozhovor s uchazečem či nebydlícím klientem

67

7
8
9
10

Osobní návštěvy lidí z okolí klienta, návštěvy z oblasti PR
Doprovod klienta, péče o klienta mimo DPC
Setkání
Akce s klienty - volnočasové aktivity

14
7
53
2

Celkem
Zahrnuje aktivity projektů: DOM2 DPC, PES, PSST

989

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. Na tuto aktivitu přímo navazuje nový program přechodného zaměstnání, který
je součástí projektu JOB+ (viz Nejste na to sami)
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.
Vzhledem k rozšíření centra v Rybné ulici, byl program přemístěn a centrum
v Novákových zaniklo k 31.12.2005

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, funguje také jako informační centrum o projektu a dalších sociálních službách
v Praze. Hlavní část košíkářské produkce se prodává právě zde. Koncem roku 2005
bylo centrum rozšířeno o poradnu a později sem byla koncentrována veškerá činnost
související s pracovní rehabilitací klientů. Na projekt úzce navazuje přechodné
zaměstnání realizované v projektu JOB+ JPD3.
TÝM
Dis.Petra Lelovičová
Pavel Kholl
Bc.Zuzana Hasalová

27let,Sociální práce,Evangelická akademie
vedoucí terapeut,interní supervizor
27let,Sociální práce,JABOK
31let,Sociální pedagogika, PF UHK

Ing.Michaela Svobodová
PaedDr.Petr Klíma

40let,VŠE,FFUK – odborný a metodicky garant
externí supervizor

Statistika DOMJOB Klienti - 2005
Sledované jevy:
Počet klientů

Pohlaví
Vzdělání

Věk

Institucionální výchova

Bydliště

Výstup

Doba spolupráce

Výkony

počet
Dílna
Externí poradenství
Jednorázové intervence-poradenství
celkem
Muži
Ženy
ZŚ / ZVŠ (vč. nedoučen)
Vyučen
Studující
vyšší (s maturitou a výše)
nezjištěno
Nezletilí do 17 let
Zletilí (18 a 19 let)
20 let a více
Žádná (z rodiny, PP)
Méně než dva roky
Více než dva roky
Celoživotně
Praha
mimo Prahu
mimo ČR
Trh práce
Další vzdělání
Bez zaměstnání
Nezjištěno
Návrat do programu
Spolupráce pokračuje
Jiné
Dílna – průměrná doba zaměstnání

38
9
11
58
33
25
41
12
1
2
2
12
15
31
36
7
10
5
37
17
4
18
3
18
4
1
9
13
61

Dílna – počet konzultací
Externí poradenství – počet kontaktů
Jednorázové poradenství

411
42
34

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

DOM ROMOVÉ A DROGY
Cíl projektu:
Prostřednictvím pracovního uplatnění snížit riziko rozvoje závažných závislostí na
návykových látkách u romské mládeže v rizikových pražských lokalitách.
Poskytováním informací předejít zdravotním rizikům u aktivních uživatelů romského etnika.
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 pracovně rehabilitačního 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
Spolupracující organizace: Úřady práce, Člověk v tísni, Společnost Hvězda
Počet dlouhodobě zapojených klientů:

6

Z toho z institucionální výchovy

2

Z rodiny

4

Program je realizován za laskavé podpory Open Society Fund

Projekt pokračuje i v roce 2006

PES
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 / psychiatrem
Skupinová práce vedená odborným terapeutem
Spolupráce s odbornými pracovišti a externími odborníky při péči o klienty nebo zajištění
diagnostiky.

Projekt je uskutečňován díky laskavé a velkorysé finanční
podpoře Nadace EDUCA (jmenovitě firmy AB Credit) manželů
Kellnerových.

Nejste na to sami !
Komplexní model péče o mladé lidi bez rodinného zázemí v Praze
V polovině roku 2005 se základní škála služeb DOMU, kterou tvořily Domy na
půl cesty a Tréninkové řemeslné dílny, rozšířila o nové programy projektu
NEJSTE NA TO SAMI!
Nyní se dozvídají budoucí klienti o DOMU včas. Terapeutka ambulantního programu
TYKADLO přijde za nimi až tam, kde právě jsou, například v dětském domově mimo
Prahu, nebo na krizovém centru. Terapeutka také vede poradnu pro mladé lidi, kteří
se ocitli v nouzi, bez pomoci a potřebují zjistit, jaké možnosti v Praze mají. Někteří
musí na přijetí do Domů na půl cesty čekat a dochází na konzultace.
Počet klientů (2005) 30
Terapeut:
MgA. Jitka Martinková, 29 let, JAMU, socioterapeut
Začít pracovat je pro opuštěné mladé lidi velmi obtížné. Bez zázemí, ale také
většinou bez vzdělání a sociálních dovedností se na trhu práce nelze uchytit ani
udržet. Projekt NEJSTE NA TO SAMI umožnil v rámci programu JOB + nabídnout
8 placených pracovních míst v řemeslné dílně KOŠÁRA. Klienti zde získávají první
pracovní zkušenosti, prochází kurzem práce na PC, osvojují si základy komunikace.
Samozřejmým výstupem je nalezení vhodného zaměstnání.
Počet klientů (2005) 9
TÝM:
Mgr.Jana Czudková 26 let, HTF, sociální pedagog
Zuzana Hasalová 30 let, UHK, sociání pracovník
I úspěšný pobyt v domě na půl cesty může být završen neúspěchem při přechodu do
normálního života. Zkušenosti ukázaly, že příčinou bývá problém bydlení ve
veřejných komerčních ubytovnách. Program BYDLO navazuje na domy na půl
cesty, již zdatnější a samostatnější klienti mohou přejít do tréninkového bytu, kde je
již pomoc a podpora minimální, terapeut sem dochází na konzultace jednou týdně.
DOM nyní provozuje 4 bytové buňky, kde žijí 4 klienti a v červenci otevře další 2.
Počet klientů (2005) 2 ubytovaní, 2 v přípravce.
Terapeut: Mgr.Klára Váňová

26let, FFUK, psycholog

Veškerá sociální pomoc se u těchto „dětí“ často nesetká s očekávanou odezvou.
Nedokáží se přizpůsobit, dopouštějí se kriminality nebo upadají do závislostí.
Dlouholeté zahraniční výzkumy prokázaly, že dětství bez rodinného zázemí je
extrémně ohrožující. Opuštěné děti a děti z ústavní péče jsou závažně poškozené
také v emocionální a vztahové oblasti. DOM spolupracuje se zahraničními odborníky
a vytváří zcela specifický a ojedinělý terapeutický přístup. Je realizován ve všech
pobytových službách v rámci programu PSST ( Psychoterapie a Socioterapie).
Kvalifikovaní odborníci poskytují jak individuální tak skupinou terapeutickou péči,
která spolu s životem v bezpečném chráněném prostředí tvoří organický celek.
Počet klientů ( 2005) 20
Součástí programu je i interní supervize a metodické semináře v rámci DOMU.
Počet podpořených pracovníků (2005) 14
TÝM:
Iveta Vlášková 40let, SZŠ, SUR socioterapeut
Renata Tumlířová 30let, socioterapeut
Ing.Michaela Svobodová, 40 let, VŠE, FFUK, supervizor
Program DOM VÍ poskytuje vzdělávání pracovníkům DOMU v zážitkových
výcvikových seminářích, které vedou zahraniční odborníci.
V roce 2005 proběhl první výcvik „Life story work“ pro 14 pracovníků.
Lektoři:
Kim Woodhouse UK
Imman Baardman NIZ
Claire Warington

UK

Daniel Hughes

CA

Projekt NEJSTE NA TO SAMI, hrazený z ESF JPD3 za přispění MGU Prahy a
MPSV pomohl vytvořit Komplexní systém služeb - opuštění mladí lidé v hlavním
městě mají k dispozici účinnou pomoc: mohou si přijít pro radu a informace, mohou
žít v domě na půl cesty nebo tréninkovém bytě, mohou pracovat či si práci efektivně
hledat, podporu dostanou od speciálně zaměřených psychoterapeutů.
Externí supervizoři Doc.PhDr.Jan Kožnar, CSc, PhDr. Petr Klíma , Pat Walton, PhD, VB
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DĚKUJEME

Přehled hospodaření za období 1.1.2005 - 31.12.2005

Hlavní činnost
Výnosy
Kancelářské potřeby
Čistící prostředky
Časopisy a knihy
DDHM
Materiál – proutí
Léky a zdravotní materiál
Ostatní materiál
JPD3-DDHM
JPD3-výpočetní technika
JPD3-spotřební zboží a provozní materiál
Elektrická energie
Plyn
Voda
JPD3-energie, voda, teplo
Opravy budov
Opravy strojů a zařízení
JPD3-drobné stavební úpravy
Cestovné
JPD3-mezinárodní cestovné
JPD3-místní cestovné
Náklady na reprezentaci
Výkony spojů
Nájemné
Poplatky za televizi a rozhlas
Služby telekomunikací
Služby zpracování dat
Organizační a psych. služby
Ostatní služby
Stravné klientů
Zahraniční lektoři
Příprava publikací
Sociální a psychologické služby
Nájemné Braunerova (čas.rozlišení)
Nájemné Ječná (čas.rozlišení)
JPD3-telefon, fax, poštovné
JPD3-nájemné
JPD3-náklady na software
JPD3-služby zpracování dat
JPD3-výcvik
JPD3-stravné a ubytování – zahraniční lektoři
Mzdové náklady
DPP
DPČ
JPD3-mzdové náklady
JPD3-DPP
JPD3-DPČ
VHČ-dohody
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
JPD3-sociální pojištění
JPD3-zdravotní pojištění

Náklady
31.838,10
28.158,90
2.589,00
362.592,50
92.770,50
2.514,50
97.790,50
18.105,00
92.482,00
8.152,50
64.853,08
212.160,50
25.755,00
2.021,50
198.404,00
53.325,50
39.980,00
21.039,00
10.327,10
940,00
10.809,00
3.952,00
97.948,00
2.886,00
103.742,50
176.000,00
277.875,00
102.675,40
3.899,00
154.728,48
42.660,00
119.000,00
266.370,20
324.295,00
6.572,50
150,00
8.750,00
32.000,00
35.650,47
15.393,57
2.055.151,00
183.535,00
40.857,00
216.334,00
4.000,00
64.357,00
0,50
544.969,00
188.671,00
72.980,00
25.262,00

Ostatní nepřímé dně a poplatky
Odpis pohledávky
Dary
Poplatky
Pojištění
Ostatní
JPD3-poplatky
JPD3-kooperativa
Semináře
Pomocné práce (Úřad práce)
Úroky
Příspěvky na péči
Ostatní
Dary a sbírky
Česká pojišťovna
Dary
MPSV
Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast
Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.
MPSV
Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast
Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.
MPSV
Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast
Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.
Městská část Praha 2
JPD3
Celkem

Vedlejší činnost

100,00
710,00
6.000,00
18.620,80
8.534,00
530,00
2.678,51
29,00
3.000,00
61.173,00
13.899,31
163.376,00
25.886,90
96.000,00
50.000,00
159.110,00
994.400,00
845.524,79
100.000,00
623.500,00
382.135,12
100.000,00
614.600,00
511.756,11
100.000,00
30.000,00
655.852,04
5.530.213,27

výnosy

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

127.113,00
2.600,00

Celkem

129.713,00

6.584.475,11

náklady
1.006,00
57.444,00

58.450,00

V Praze 16.6.2006 Ing.Michaela Svobodová ředitelka

