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ČLENOVÉ 
 
 
 
SVOBODOVÁ MICHAELA  ŘEDITELKA 
SUKUP ŠTEFAN    ČLEN RADY 
TUČ PAVEL   ČLEN RADY 
 
KLAUSOVÁ KAMILA    ČLEN 

  KOČVARA JAROSLAV  ČLEN 
BREJCHA VLADIMÍR    ČLEN-KONTROLNÍ KOMISE 
PECKA JIRI    ČLEN-KONTROLNÍ KOMISE 
 

 

 

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. 
V roce 2006 bylo dokončeno vytvoření komplexního modelu péče o mladé lidi bez 
rodinného zázemí v hlavním městě Praze. 
Poskytované služby tvoří škálu možností, která odpovídá potřebám cílové skupiny. 
DOM úspěšně realizuje projekt  podpořený Evropským sociálním fondem, 
programem JPD3, státním rozpočtem ČR, a MGU HMP. 

 
 

     
 



STRATEGIE  2005 - 2007 

 
 
KLÍČOVÉ CÍLE 
 
 
Vytvoření KOMPLEXU SLUŽEB pro cílovou skupinu v hlavním městě Praze. 
 
 
KOMPLEX SLUŽEB DOM je složen z jednotlivých služeb a tvoří skladebný systém. 
Každá služba je zastoupena jednou pobočkou. 
 
 
Koncentrace zdrojů na odbornost služeb a rozvoj psychoterapie a socioterapie 
v rámci jednotlivých služeb. 
 
 
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 
 
 
Dosavadní poznatky, zkušenosti, reflexe, metodiky tvoří ucelený Systém péče, který 
bude vydán v podobě odborné publikace. 
 
 
 
Práce s laickou a odbornou veřejností   
 
 
Laická i odborná veřejnost je dobře a přesně informována o metodách práce a 
možnosti spolupráce.  
 
DOM zvýší účast na konferencích, seminářích a jiných veřejných vystoupeních.  
 
 
 

 
 
 

 

 



POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 
V průběhu let 2005 – 2006 vytvořil DOM komplexní systém služeb pro mladé lidi 
znevýhodněné absencí nebo nefunkčností rodinného zázemí. 
 
Mladý člověk, který odchází z ohrožujícího prostředí dysfunkční rodiny nebo 
ukončuje pobyt v instituci může využít podle svých potřeb jednu konkrétní službu 
nebo získat podporu prostřednictvím více služeb či programů. 
 
Vytvoření tohoto modelu, který jsme nazvali NEJSTE NA TO SAMI!, je výsledkem 
dlouholetého snažení a v poslední době také podpory ESF JPD3. 
 
V roce 2006 probíhaly intenzivní přípravy na registraci sociálních služeb podle 
Zákona o sociálních službách a odborné práce na zpracování metodiky všech služeb 
dle Standardů kvality vydaných veš vyhlášce MPSV. 
 
 

 
PŘEHLED SLUŽEB A PROGRAMŮ PŘÍMÉ PÉČE DOMU 
 
 
TYKADLO 
 
Odborné sociální poradenství. 
Ambulantní  a terénní práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu. 

 
DŮM NA PŮL CESTY KOMUNITA 
 
Intenzivní pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí po 
ukončení ústavní péče nebo žijících mimo dysfunkční rodinu. 

 
DŮM NA PŮL CESTY BYDLO 
 
Individuální bydlení spojené s asistencí a psychoterapií. Především pro úspěšné 
absolventy DPC Komunita, ale i jiné mladé lidi cílové populace. 

 
JOB 
 
Sociální rehabilitace pro mladé lidi cílové skupiny a další mladé lidi znevýhodněné na 
trhu práce. 
Poradna v sociální a pracovní oblasti. 
Tréninkové a přechodné zaměstnání. 
Sociální firma Košára. 
 

 
 
 



DOM TYKADLO  
 
Východiskem pro  uskutečňování služby je zkušenost ze zemí EU, kde se péče o 
mladé lidi, kteří vstupují do života, koncentruje již do období života v instituci nebo 
pěstounské péči. Mladí lidé mají větší přehled o své budoucnosti a možnostech 
podpory a pomoci. 
 
POSLÁNÍ  
 
Dát mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením včas informace o možnostech 
pomoci a podpory a navázat s nimi kontakt, případně dlouhodobější spolupráci. 
 
CÍLE  
 
Dobře informovat instituce a profesionály o problematice cílové skupiny a 
možnostech pomoci a podpory. 
 
Kontaktovat a informovat cílovou skupinou v době, kdy je čas na plánování, dříve, 
než je mladý člověk  v akutní nouzi. 
 
Pomoci klientovi, který se uchází o službu, porozumět dobře svojí situaci a nabídce 
DOMU či jiné instituce. 
 
Podpořit klienta v okamžiku příchodu do vybrané služby, přivítat ho a pomoci mu 
dobře se adaptovat. 
 
METODY PRÁCE  
 
Návštěvy v institucích (OSPO, DD, VU, KC, AZYL, a ostatní).  
 
Osobní setkání s profesionály, kteří pracují s cílovou skupinou DOMU, jako jsou 
vychovatelé, sociální pracovníci, psychologové, úředníci a další. 
 
Kontakty - osobní setkání s klienty v institucích, kde aktuálně pobývají 
Informační rozhovory o možnostech pomoci a podpory a službách DOMU v rámci 
návštěvy v DOMU. 
 
Vstupní rozhovory před přijetím do vybrané služby. 
 
Informace o jiných možnostech řešení klientovy nepříznivé životní situace. 
 
ZAŘÍZENÍ 
Ambulance: DOM Braunerova 22 Praha 8 
 
TÝM 

Terapeut:  MgA.Jitka Martinková 

Odborná ředitelka: Ing.Michaela Svoboodvá, supervizor: PaeDr.Petr Klíma 

Program Tykadlo je financován ESF JPD3. 



 
 

DŮM NA PŮL CESTY – KOMUNITA 
 
 

DEFINICE  
 

Zřizuje sociálně rehabilitační pracoviště zaměřeným na psychosociální následky 
zanedbávání, nedostatečné či nepřiměřené péče o dítě či institucionální výchovy. 
Věnuje se klíčově klientům, u kterých může jejich osobní historie, psychický stav, 
životní styl, sociální návyky i aktuální situace vést k sociální izolaci, 
sebedestruktivnímu jednání, rizikovým aktivitám, asociálním či kriminálním činům. 
 
POSLÁNÍ 
Posláním Domu na půl cesty je učit mladé lidi žijící bez rodinného zázemí, jak 
úspěšně žít mezi lidmi. 
 
CÍLE 
V rámci každodenní spolupráce s klienty sleduje DPC tyto základní cíle: 
 
Psychosociální rehabilitace založená na vztahu a práci s osobní historií i současností  
Porozumět   sobě i druhým 
Prostřednictvím strukturovaného podnětného terapeutického prostředí učíme klienty 
jednat podle běžných společenských norem a pravidel. 
Prostřednictvím individuálního terapuetického vztahu pomáháme klientovi porozumět 
své historii a léčit ranná psychická zranění. 
 
Budování materiální a ekonomické samostatnosti   
Být schopen se uživit a bydlet 
Prostřednictvím života v DPC je klient vystavován  nárokům společnosti: nutnosti 
pracovat / vzdělávat se, nutnosti hradit náklady spojené s bydlením a běžným 
životem ze svých prostředků. 
 
Zapojení a do života společnosti, porozumění lidským a občanským právům  
Znát svá práva a povinnosti 
Zapojení jedince do společenství v našem případě bežné společnosti znamená 
porozumění, akceptaci a dodržování podmínek, které jsou společností vytvořeny a 
většinově dodržovány. 
 
Prostřednictvím speciálních metod klient nachází motivaci k vlastnímu rozvoji,  
adaptuje sociální přijatelné formy jednání, získává nové znalosti a dovednosti. 
Prostřednictvím permanentní reálné interakce s životem společnosti zaměstnání, 
úřady, instituce, lékaři, a dal.) klient získává zpětnou vazbu a může zaměřit přesně 
svoje úsilí. 
 

 

Osvojení znalostí a dovednosti v oblasti sociální sítě, systému pomoci a podpory  
Umět si vyhledat a využít pomoc 
Prostřednictvím sociální práce zaměřené na individuální potřeby klienta roste jeho 
orientace v sociálním systému a  schonpst systém efektivně využít. 



 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Dům na půli cesty je sociální služba pro mladé lidi ve věku od 17 – 26 let, kteří se 
nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a musí se osamostatnit.  
Jedná o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova nebo výchovného ústavu či 
jiných zařízení, musí opustit svou rodinu a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. 
 
Základní cílovu skupinou jsou mladí lidí, u kterých osobní historie, psychický stav, 
životní styl, sociální návyky mohou  vést k izolaci od společnosti, k osamělosti, či 
k jednání, které ohrožuje je samé nebo společnost. 
 
 

ZAŘÍZENÍ 
 
V roce 2006 poskytovala službu Dům na půl cesty – komunita dvě zařízení: 
 
DOM 8  
Braunerova 22  Praha 8  180 00 
Kapacita 10 míst pro muže a ženy 
 
TÝM  
 
Iveta Vlášková   
PhDr.Jitka Krejčí   
Bc.Evžen Nový   
Bc.Zdenka Bartošová   
Lukáš Halfar 
Mgr. Dana Dalibová  
   
Ing.Michaela Svobodová odborná ředitelka DOM 
PaedDr.Petr Klíma  supervizor 

 
DOM 2  
Ječná 4 Praha 2 120 00 
Kapacita  6 míst pro muže a ženy 
 
TÝM  
 
Renata Tumlířová 
Mgr.Petra Šedivá                 
Jakub Kabíček                 
Mgr.Zuzana Chomová               
Hana Svobodová      
 
Ing.Michaela Svobodová odborná ředitelka DOM 
PaeDr.Petr Klíma  supervizor 

 

 
Zařízení DOM 2 se k 31.12.2006 transformovalo na Dům na půl cesty Bydlo (viz 
dále). 



DŮM NA PŮL CESTY BYDLO  
 
OBSAH SLUŽBY 
Obtíže, se kterými se musí naši mladí klienti potýkat jsou velmi různorodé. Úspěšní 
absolventi domů na půli cesty mají velmi omezené možnosti, jak si zajistit vhodné 
samostatné bydlení neboť pronájem i malého bytečku v Praze zdaleka přesahuje 
jejich ekonomické možnosti. DOM BYDLO je program , který rozšiřuje kapacitu 
bydlení v rámci DOMU a diferencuje formu podpory podle míry samostatnosti klientů. 
Je založený na bázi bydlení na půl cesty, na rozdíl od dosud provozovaných zařízení 
(Domů na půl cesty) BYDLO znamená, že klienti bydlí v samostatných bytech.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Noví klienti aspirující na pobyt v DPC s vyšším stupněm rozvoje sociálních 
dovedností a samostatnosti 
Klienti Domu na půl cesty - komunity, kteří po získání základních sociálních 
dovedností a návyků mohou získat novou zkušenost se samostatným bydlením  
 
METODY PRÁCE 
Klient je přijat do programu na základě pečlivého vyhodnocení situace a kompetencí 
k samostatnému životu. Klient uzavře s DOMEM písemnou dohodu o spolupráci a 
podmínkách služby.  
Sociální terapeut – asistent programu  podporuje klienty v každodenním životě 
formou asistence přímo v bytech. Jeho úkolem je podporovat, doprovázet, zaučovat 
do řešení situací a poskytovat psychoterapii. Klienti  podle svých potřeb a zájmů 
využívají i další služby DOMU ( tréninkové nebo přechodné zaměstnání, zážitkové 
aktivity) 
 
V roce 2006 bylo v provozu  6 bytových buněk  
 
DOM BYDLO I. Blanická 17, Praha 2 (1 buňka)  
Byt pronajatý od soukromých majitelů domu, malá garsonka, wc na chodbě. 
  
DOM BYDLO II. Stírka, Praha 8 (1 buňka) 
Byt pronajatý od soukromých majitelů domu, krásná garsonka v přízemí, se 
zahrádkou. 
  
DOM BYDLO III. KADLEC 1 - Františka Kadlece 2, Praha 8 (2 buňky) 
Byt pronajatý od Lidového bytového družstva Prahy 8 je stavebně upraven do 2 
bytových buněk se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. 
  
DOM BYDLO IV. KADLEC 2 - Františka Kadlece 2, Praha 8 (2 buňky) 
Byt pronajatý od soukromého vlastníka.Z bytu 2+kk vznikly 2 bytové buňky. 

TÝM 

 
Terapeut: Mgr.Klára Váňová, ing.Michaela Svobodová  

Supervizor: PaeDr.Petr Klíma  

 
Program BYDLO je financován ESF JPD3. 



 

DOM JOB  
 

POSLÁNÍ DOMJOB – sociální rehabilitace (dále jen JOB) 
 
Posláním programu JOB je připravit nezaměstnané mladé lidi z cílové slupiny  pro  
samostatný život ve společnosti a úspěšné zapojení na trh práce 
 
CÍLE 
 
Dobře diagnostikovat klientovy kompetence v roli samostatného dospělého občana   
a pracovníka. 
Budovat, rozvíjet a upevňovat soubor vlastností a dovedností potřebných 
k samostatnému životu a zapojení do zaměstnání. 
Porozumět důvodům klientových selhání a účinně ho motivovat a podporovat na 
cestě ke změně. 
Podporovat a zprostředkovat vstup klienta do dalšího vzdělávání a  zaměstnání. 
 
OKRUH OSOB  
 
Základním okruhem osob  jsou mladí lidé, u kterých osobní historie, psychický stav, 
životní styl, sociální návyky mohou  vést k izolaci od společnosti, k osamělosti, či 
k jednání, které ohrožuje je samé nebo společnost. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 
DOM JOB pracuje s mladými nezaměstnanými lidmi, kteří nemají rodinné zázemí a 
jsou ohroženi sociálním vyloučením.  
Uživatelé služby jsou nezaměstnaní a nedaří se jim z různých důvodů,  které 
vyplývají z jejich zdravotního, psychického nebo sociálního znevýhodnění, uspět na 
trhu práce. 
 
Minimální věk : 16 let    
Maximální věk : 26let 
 
Dílčí podskupiny 
 
Mladí lidé bez rodinného zázemí (ukončující ústavní výchovu, opouštějící dysfunkční 
rodiny) 
Mladí lidé s psychosociálními obtížemi (poruchy chování, nerovnoměrný vývoj, 
asociální tendence, kriminalita) 
Nezaměstnaní mladí lidé bez kvalifikace a motivace ke každodenní práci 
Mladí lidé z řad národnostních menšin 
Mladí lidé se zdravotním znevýhodněním 
Mladí lidé vykonávající alternativní trest 
 
 
 
 
 



KONTAKTNÍ MÍSTO a PORADNA.  
Sociálně pracovní poradenství 
 
Odborný sociální pracovník zde vede poradenské rozhovory – jednorázové a 
pravidelné. 
Spolu s klientem pracovník hledá nejvhodnější postup, jak překonat problémy při 
vstupu do samostatného života a na trh práce.  
Klient se za podpory sociálního pracovníka orientuje ve vlastní životní situaci a 
nárocích, které na něj klade samostatný život ve společnosti.  
V rámci pravidelné spolupráce sociální pracovník pomáhá uživateli při uplatňování 
jeho práv a zájmů především v oblasti pracovního uplatnění a vzdělání. 
Probíhá praktický nácvik potřebných dovedností (komunikace osobní, písemná, 
telefonická, PC a dal. 
 
Dle potřeb klienta je zprostředkována další odborná pomoc/sociální služba (mimo 
poskytovatele) a případný doprovod klienta. K dispozici je zde databáze kontaktů a 
možností 
Kontakt může být jednorázový i dlouhodobý, podle potřeb klienta jsou nabízeny další 
aktivity.  
 
V indikovaných případech nabízí pracovník uživateli programy Zaměstnání či Rozvoj 
osobnosti. 
 
 
ZAMĚSTNÁNÍ  
Sociálně a pracovně rehabilitační aktivity ve vlastní řemeslné dílně spojené 
s obchodem  
 
Program je nabízen klientům, u kterých poradenství a doprovázení formou konzultací 
není dostačující. 
Služba má dvě podoby: 
 
- Pracovní trénink (6 týdnů) 
- Přechodné zaměstnání (3-6 měsíců) 
 
Program plně simuluje průběh dne v zaměstnání včetně přestávek na oddech a jídlo.  
Prostory, ve kterých je služba poskytována, jsou uzpůsobeny jako dílna (pracoviště).  
Klient dochází do dílny na pravidelné směny.  
Na směně je vždy přítomno několik klientů společně s odborným sociálním 
pracovníkem. Klient tak získává zkušenosti se sociálním kontaktem, který je běžný 
na pracovištích.  
Dílna je zároveň obchodem, prodeji (kontakt se zákazníkem) zajišťují klienti pod 
dohledem sociálního pracovníka..  
Součástí pracovní směny je i úklid a údržba „pracoviště“. Klient je zapojen do 
drobných údržbářských prací a podílí se na úklidu dílny. 
Dílna jako pracoviště má pravidelné týdenní porady spojené s hodnocením, 
plánováním, zpětnou vazbou od uživatelů k provozu. 
 



K vybavení prostor patří běžné spotřebiče, jako rychlovarná konvice, mikrovlnná 
trouba, elektrický vařič, elektrická vrtačka, pilka, bruska, se kterými se člověk  
setkává v domácnosti.  
Klienti jsou zaučování v bezpečné obsluze těchto zařízení a jejich praktickém využití. 
 
Klient se musí samostatně pravidelně dopravovat  na svojí směnu podle rozvrhu. 
Pozornost je věnována orientaci v hl.m.Praze, využití MHD, budování schopností 
plánování a  dodržování času. 
 
 
ROZVOJ OSOBNOSTI  
Aktivity zaměřené na rozvoj specifických a sociálních dovedností   
 
Program je nedílnou součástí programu ZAMĚSTNÁNÍ, dále je nabízen i uživatelům 
PORADNY. 
Program má dvě podoby: 
 
 Individuální 
Pravidelné konzultace s individuálním průvodcem JOB 
Reflexe reálných úspěchů a selhání uživatele v každodenním životě (pracovně 
sociální oblasti). 
Motivace ke změně  
Stanovení cílů 
Plánování konkrétních aktivit  
Nácvik dovedností : telefonický nebo osobní kontakt s institucemi a 
zaměstnavatelem, sepsání životopisu a jiných dokumentů potřebných k prosazení 
vlastních práv a nároků. 
Výuka práce s PC a  internetem, komunikace, základy pracovního práva a další 
Zprostředkování kontaktů, informací, institucí či jiných služeb. 
 
Skupinovou 
Pravidelné týdenní Skupiny, tematicky zaměřené na 
Nácvik chování v institucích a v zaměstnání 
Nácvik komunikace 
Sebepoznání 
Budování mezilidských vztahů ve skupině 
Rizika a ohrožení 
Relaxaci, rozvoj zájmů, trávení volného času. 
 

ZAŘÍZENÍ 
 
JOB CENTRUM  Rybná 25 110 00 Praha 1 
KOŠÁRA  Rybná 27 110 00 Praha 1 
 

TÝM 

Pavel Kholl, Zuzana Hasalová, Bc. Jana Czudková, MgA. Petr Sova, Ján 

Petrovič 

Ing.Michaela Svobodová PaedDr.Petr Klíma  supervizor



SOCIÁLNÍ FIRMA KOŠÁRA 
 
Výroba a prodej proutěného zboží a bytových doplňků. 
Oprav proutěných výrobků. 
Výroba na zakázku. 
 
Sociální firma KOŠÁRA je nedílnou součástí programu DOMJOB. 
Umožňuje simulovat podnětné pracovní prostředí, ve kterém se klienti učí základním 
pracovním návykům a sociálním dovednostem. 
Zároveň usilujeme o to, aby firma produkovala kvalitní konkurenceschopné zboží a 
služby. 
Díky spolupráci s MČ Praha 1 využíváme velmi  krásné prostory v centru Prahy. 
V roce 2006 byla dílna a obchod v provozu třetím rokem, okruh zákazníků se 
stabilizoval a nadále roste. 
KOŠÁRA slouží pro JOB program jako: 
 
Integrační pracovní řemeslná DÍLNA  
Výroba proutěného zboží, 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.) 
Program je pojednán jako běžná malá firma, která má svého vedoucího, pracovníky, 
náplň práce, porady, systém odměňování a pod. 
 
Kapacita : 10 pracovních míst  
 
Integrační  OBCHOD.  
Vyrobené výrobky  se prodávají jak v přičleněném tak v samostatném obchodě, 
klienti zde mohou nacvičit společenské chování, jednání se zákazníkem, základy 
vedení skladového hospodářství, účetnictví. Program je opět simulací běžné 
pracovní činnosti, práce prodavače v malém obchodě.  
 
Kapacita : 2 pracovní místa 
 
Klienti JOB programu se v pozicích košíkáře a prodavače střídají. 
 
Zapojení klientů do řízení firmy 
Každý týden se koná pracovní porada klientů – pracovníků, setkání facilituje  vedoucí 
dílny nebo celého programu. Na poradě je hodnocen průběh pracovního týdne, 
výsledky, plánuje se prodej, výrobní program, vždy je dán prostor pro náměty, 
připomínky k provozu , každý vstup klienta je projednán a všichni se k tématu mohou 
vyjádřit, jeden z klientů dělá zápis z porady.  
Pokročilejší klienti mohou aspirovat na funkci „asistenta“, pomáhat ostatním, 
zaučovat nové klienty, připravovat akce a zodpovídat za jejich realizaci. 
 
 
Program DOMJOB a sociální firmu KOŠÁRA je spolufinancován ESF JPD3. 
 
 
 



 
ROZVOJOVÉ A ODBORNÉ PROJEKTY 
 

PES/PSST 
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 a  ESF JPD3. 
 
KONZULTANTI 
 
PhDr.Petra Vrtbovská,PhD.  ČR 
Daniel Hughes, PhD.  USA 
Pat Walton, PhD. UK 
Claire Warington, UK. 
 
 
 



 

DOM VÍ - DOM VZDĚLÁNÍ  

DOM VÍ se zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím 
zvyšování odbornosti a specializace pracovníků na problematiku cílové populace. 
Program je založen na dlouhodobé spolupráci s konzultanty a lektory ze zemí EU.  

AKTIVITY: 
Výcvikové semináře jsou zaměřeny vždy na určitou oblast problematiky. Připravují 
účastníky na přímou práci s klientem nebo skupinou klientů interaktivní zážitkovou 
formou.  

Socioterapie 

Vyhodnocování kompetencí pro samostatnost  
Vyhodnocování kompetencí pro pracovní uplatnění  
Techniky každodenního doprovázení – tréninku reálného života mimo instituci  
Vytváření plánů k osamostatnění a jejich průběžná evaluace.  
Práce s relapsem a krizí, prevence a řešení konfliktů 

Psychoterapie  

Potřeby dítěte podle Alberta Pessa, ranná rodinná traumata a možnosti využití PBSP 
při práci s cílovou skupinou DOMU  
Attachement, poruchy attachementu, možnosti terapie  
Motivační rozhovory jako příprava na cílevědomou spolupráci s klientem  

Life story work – práce s osobní historií klienta 

Výhodou programu je, že pracovníci DOMU jsou vzděláváni společně. Tím se 
posiluje celková týmová spolupráce a propojení jednotlivých služeb a programů do 
plánovaného systému – Komplexního modelu následné péče. Do programu mohou 
být zapojeni i spolupracující instituce, především členové mikrotýmů z městských 
částí (viz TYKADLO) a dalších spolupracujících institucí.  

I.Výstup  
V rámci programu plánujeme uskutečnit 4 výcvikové semináře à 50 výcvikových 
hodin pro celkem 20 pracovníků.  
 

II. Výstup 
Druhým výstupem programu bude formulace a publikace SYSTÉMU práce s 
mladými lidmi bez rodinného zázemí v ambulantní i pobytové péči včetně metodik, 
kazuistik, vzorů, specifických standardů.  

Dokumenty budou zpracovány průběžně a konzultovány zahraničními lektory 
vedoucími semináře.  
 
 



 
USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE: 
 
 
 
I. seminář: LIFE STORY WORK 
 
Datum konání: 10. – 12.11.2005 
Místo: Braunerova 22, Praha 8 Libeň 
Téma: jedna z nejnovějších metod terapeutické práce s opuštěnými dětmi : LIFE 
STORY WORK.  
Lektor: Kim Woodhouse a Sue Wightington (Together Trust, Velká Británie).  
 
 
II. seminář: PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOR 
 
Datum konání: 8.5 - 10.5.2006  
Místo: Braunerova 22, Praha 8 Libeň 
Téma: Základní potřeby dítěte z hlediska PESSO terapie  
Lektor: Imman Bardman (PBSP Nizozemí).  
  
 
III. seminář: MOTIVAČNÍ ROZHOVORY 
 
Datum konání: 13.-15.10.2006 
19.12.2006 
Místo: NATAMA, Orlická 9, Praha 2  
Téma:metoda Motivačních rozhovorů 
Lektor: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (NATAMA ČR) 
 
 
IV. seminář: ATTACHMENT THEORY DYADIC DEVELOPMENTAL 
PSYCHOTHERAPY PART I. 
 
Datum konání: 6.-9.2.2007 Místo: Braunerova 22, Praha 8 Libeň 
Téma: Attachment a Dyadic developmental psychotherapy 
Lektor: Daniel Hughes PhD (Canada)  
  
 
 
 
 
 

 
 

Program je realizován v rámci projektu NEJSTE NA TO SAMI, financovaného ESF 
JPD3. 
 
 
 



PROJEKT PROMĚNA 
 
Od roku 2000 DOM usiluje o reformu systému péče o opuštěné a ohrožené děti. 
Český stát v tomto ohledu přes velkou snahu různých organizací i jednotlivých 
odborníků nepokročil významně kupředu. 
V současné době se  DOM účastní projektu Právo na rodinu, který realizuje Nadace 
Terezy Maxové. 
 
Zde uvádíme základní teze: 
 
TRANSFORMACE SYSTÉMU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE  
A PÉČE STÁTU O OHROŽENÉ RODINY A DĚTI 
 
 

1. HISTORIE A SHRNUTÍ PROBLÉMU 
 
Stávající systém sociálně právní ochrany dítěte a péče státu o ohrožené rodiny a děti 
(dále jen Systém) má bohužel odborné i organizační kořeny v zastaralém, 
nefunkčním a nemorálním systému vytvořeném v období komunistické diktatury, 
dosud nebyl změněn 
 
Od roku 1989 došlo pouze k dílčím úpravám a změnám, praxe je v podstatě stále 
podobná té, jež byla uplatňována v 60. letech 20. století. 
 
Kompetence klíčové pro problematiku rodiny a dítěte, jsou svěřeny 4 resortům 
(MPSV, MŠMT, MZ, MSPR) a dalším aktérům státní správy (kraje, obce). 
 
V Českém systému  se rozmohl nekontrolovatelný vliv a působení některých 
nevládních organizací, kterým systém dovoluje manipulovat s fakty, dětmi a 
službami. 
 
 
 

2. PROBLÉMOVÉ OBLASTI STÁVAJÍCÍHO STAVU (SYSTÉMU) 
 
Nejsou definovány hodnoty,  poslání a klíčové cíle, jež má systém naplnit 
Stávající systém často nevychází ze současných vědeckých poznatků, odbornosti a 
praxe s danou problematikou, systém ztratil kontakt s odborníky v zahraničí  
Péče a ochrana dítěte není řízena, realizována a kontrolována jako jeden systémový 
celek 
Chybí důležitá závazná pravidla pro průběh jednotlivých procesů a výkon služeb, jež 
by zajišťovaly kvalitu ochrany dítěte a kvalitu péče v celé ČR pro všechny potřebné 
děti a rodiny   
Chybí kontrolní mechanismy, jež by zajišťovaly kvalitu procesů a služeb.  
Chybí odpovídající organizační uspořádání, tj. zastřešující resort, který by byl 
odpovědný za celou agendu  
 
 
 
 



3. NÁSLEDKY = co je třeba změnit  
 
Vysoký počet dětí vyrůstá v prostředí  ústavní výchovy. Tento stav je kritizovaný 
z mnoha stran, narůstá kritika ze zahraničí 
Chybí soubor dostupných preventivně orientovaných služeb, které by bránily snadné 
cestě dítěte do ústavní péče. 
Chybí moderní variabilní systém pěstounské péče. 
Chybí moderní koncepce ústavní péče pro děti, u kterých je tato forma potřebná. 
Každodenní praxe procesů a rozhodování je často chaotická, neodborná, založená 
na subjektivních postojích jednotlivých aktérů. Problémy se „hasí“ a řeší ad hoc, 
často v každém kraji odlišně. 
Stávající systém, zvláště systém náhradní ústavní péče je nákladný a v porovnání 
s užitkem, který přináší, je ekonomicky i lidsky málo efektivní. Stát věnuje množství 
finančních prostředků na organizaci následných služeb pro sociálně neadaptabilní 
jednice, děti, které nevyrostly v rodině (např. MV zpracovalo rozsáhlou studii o 
kriminalitě absolventů ústavní péče.) 
 
 

4. CÍLE REFORMY: Fungující moderní systém  
 

(a) Nový Systém vychází z moderních poznatků světové vědy o potřebách dítěte a o 
problematice zneužívání, týrání, zanedbávání, hospitalizace a jejich následků 
 
(b) Všechny služby pro děti a rodiny v rámci SPOD, realizované státními i nestátními 
organizacemi, se řídí zákony, státními standardy a pravidly, které jsou pro to 
vytvořeny, prosazeny a jsou vymahatelné 
 
(c) Děti a rodiny v ČR standardně vždy obdrží kvalitní potřebné služby, a to na úrovni 
státních i nestátních organizací. 
 
(d) Existují a fungují diferencované prvky systému a jejich organizační provázanost 
(viz příloha) 
 
KROKY: Potřebné organizační změny 
 
(1) Zajistit přesun  jednotlivých kompetencí pod jeden resort (MPSV) 
 
(2) Vytvořit jednotnou koordinovanou politiku, strategii, postupy a kontrolu nového 
moderního systému péče o dítě a rodinu, se zvláštním zřetelem na ohrožené děti 
 
(3) Vytvořit  orgán (Úřad), který bude odpovědný za rozvoj Systému a kontrolu kvality 
všech služeb v SPOD 
 
 
Doporučení: 
Bylo by užitečné využít renomovaných zahraničních institucí, které by na realizaci 
tohoto rozsáhlého mezinárodního projektu odborně participovaly (na základě 
výběrového řízení). Je možné spolupracovat i v rámci spolupráce s vládami států EU 
a podobně. 
 



 

STRUČNÁ STATISTIKA 
 
V této tabulce uvádíme základní statistické údaje o počtech uživatelů služeb DOM a 
počtech  základních výkonů pracovníků DOM a počtech skupinových aktivit. 
 
Uživatelem rozumíme fyzickou osobu patřící do cílové skupiny, která užívala službu 
DOM, podepsala smlouvu o poskytování služby a DOM archivuje dokumentaci o 
poskytování služby. 
 
Základním výkonem pracovníků DOM je vedení individuální konzultace, jejíž rozsah 
přesahuje 30 minut a obsahem je psychosociální terapie. 
 
Skupinou nazýváme program, kterého se účastní  skupina uživatelů služby. 
Má různé podoby: týdenní komunita, zážitková skupina, interakční  skupina 
pracovního programu. 
 
 

NÁZEV SLUŽBY POČET 
UŽIVATELŮ 

POČET 
KONZULTACÍ 

POČET SKUPIN 

 
TYKADLO 

 
132 

 
157 

 
 -  

 
DŮM NA PŮL 
CESTY DOM 8 

 
 
28 

 
 
791 

 
 
51 

 
DŮM NA PŮL 
CESTY DOM 2 

 
 
17 

 
 
425 

 
 
49 

 
BYDLO 

 
5 

 
178 

 
- 

 
JOB 

 
44 

 
307 

 
38 

 
CELKEM 

 
221 +)  156 

 
1858 

 
138 

 
 

 
 

  

 
 

VYROBENO KUSŮ PRODÁNO KUSŮ TRŽBY KČ 

 
KOŠÁRA 

 
1243 

 
1204 

 
106.501 

 
 
 
+) 
 
Reálný počet fyzických osob je o 65 nižší, tento počet udává uživatele, kteří čerpali 
více než jednu službu. 
 
 
Kompletní statistika je k nahlédnutí v archivu DOMU. 



FINANČNÍ ZDROJE POUŽÍVANÉ V ROCE 2006  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Evropský sociální fond – JPD3 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor prevence 
kriminality 

Městská část Praha 2 

Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace Civilia 

Nadace OAK Fundation 

Nadace EDUCA / AB - CREDIT 

National Starch Food Innovation 

The International Women´s Association of Prague 

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o. 

RNDr. Jan Hanousek, CSc. 

Ing. Ludmila Zábranská 

EMC, a.s. 

M.Votrubová 

LC San Giorgio Praha Strahov & LC Tábor 

E.Matějková 

T.Fried 

Vysoká škola hotelová v Praze 8 

T.Cibulka 

J.Thomasová 

K. Markvart 
 



Přehled hospodaření za období 1.1.2006  - 31.12.2006 

Hlavní činnost Výnosy Náklady 

Kancelářské potřeby                                               36 015,72   

Čistící prostředky                                                18 767,78   

Potraviny                                              3 509,50   

Časopisy a knihy                                             4 859,00   

DDHM                                             26 116,50  

Materiál – proutí                                          214 306,00   

Léky a zdravotní materiál                                                                    5 186,00   

Ostatní materiál                                            87 796,00  

JPD3-DDHM                                             34 793,00  

JPD3-výpočetní technika                                           29 955,00  

JPD3-materiál                                             9 177,50  

JPD3-spotřební zboží a provozní materiál                                            36 731,50  

Elektrická energie                                           74 461,34  

Plyn                                           169 184,95  

Voda                                           15 266,50  

JPD3-energie, voda, teplo                                              65 452,00  

Opravy budov                                           86 457,70  

Opravy strojů a zařízení                                            36 356,50  

JPD3-opravy                                            3 685,00  

Cestovné                                            2 709,00  

JPD3-mezinárodní cestovné                                              5 774,73   

JPD3-místní cestovné                                              9 116,00   

Náklady na reprezentaci                                             15 432,00  

Výkony spojů                                              3 506,50   

Nájemné                                            176 359,00  

Poplatky za televizi a rozhlas                                               3 480,00  

Služby telekomunikací                                             75 037,15  

Služby zpracování dat                                            181 400,00  

Organizační a psych. služby                                           205 500,00  

Software                                              2 720,50  

Ostatní služby                                             78 218,10  

Stravné klientů                                             13 891,00  

Sociální a psychologické služby                                             54 750,00  

Software                                                 269,00  

Nájemné  Braunerova (čas.rozlišení)                                           266 370,20  

JPD3-telefon, fax, poštovné                                             31 161,75  

JPD3-nájemné                                           135 076,00  

JPD3-služby zpracování dat                                             96 000,00  

JPD3-výcvik                                             53 547,50  

JPD3-stravné a ubytování – zahraniční lektoři                                             14 473,00  

Mzdové náklady                                        1 598 906,00  

DPP                                             53 706,00  

DPČ                                           123 650,00  

JPD3-mzdové náklady                                        1 577 180,00  

JPD3-DPP                                             69 488,00  

JPD3-DPČ                                           352 706,00  

Sociální zabezpečení                                           447 845,00  

Zdravotní pojištění                                           155 021,00  

Zdravotní pojištění-nedaňové                                              1 011,00  



JPD3-sociální pojištění                                              501 796,00   

JPD3-zdravotní pojištění                                              173 780,00   

Silniční daň-předchozí roky                                                    150,00   

Dary                                                5 500,00   

Poplatky                                               11 512,15  

Pojištění                                                8 148,50   

JPD3-poplatky                                                7 150,60   

JPD3-kooperativa                                                7 554,50   

JPD3-prodej výrobků                   18 912,50                               

Semináře                     2 400,00                               

Úroky                   16 130,78                               

Příspěvky na péči                 125 046,00                               

Rozpuštění doh.položek                   63 367,20                               

Ostatní                     6 343,00                               

JPD3-příspěvky na péči                   68 792,00                               

Tržby z prodeje DHM                        600,00                               

Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast                 886 000,00                               

Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.                   28 180,00                                

Nadace Civilia                   50 000,00                               

Dary a sbírky                 144 829,00                               

Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast-dopl. 2005                   14 277,80                               

Magistrát hl.m.Prahy-soc.oblast                 547 000,00                               

Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.                 240 470,00                               

Magistrát hl.m.Prahy-Prev.krimin.                   31 350,00                               

Městská část Praha 2                          20 000,00                               

NSFI                   69 925,00                               

JPD3               3 126 388,65                              

MPSV                 734 900,00                               

MPSV                 635 072,00                               

MPSV                 519 600,00                               

Celkem               7 349 583,93             7 477 973,67  

   

   

Vedlejší činnost Výnosy Náklady 

Materiál – prodejna                                                1 508,00   

VHČ – dohody                                               19 940,00  

Tržby z prodeje výrobků                   88 088,50                                

Celkem                   88 088,50                   21 448,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V DOMU 26.6.2007  ing.Michaela Svobodová 


