
 

 

 
 
 



 

PODĚKOVÁNÍ 
 

DOM má za sebou jiţ dlouho cestu. 

V roce 2010 uskutečňoval svoje poslání jiţ 13 rokem. 
Úspěchy i neúspěchy, radost i bolest, nadšení i krize se střídají 

v kaţdodenním ţivotě. 
Jsem hrdá na to, ţe se stále učíme, pracujeme, podporujeme se 

navzájem, uznáváme etické hodnoty, řídíme se jimi a máme se rádi. 
 

Děkuji z celého srdce všem, kteří se tímto zapsali do dějin DOMU. 
 

13. 6. 2011 Michaela Wicki 
Zakladatelka a ředitelka DOM 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ČLENOVÉ 
 

Michaela Wicki / ředitelka / členka Rady DOM 

Štefan Sukup / člen Rady DOM 
Pavel Tuč / člen Rady DOM 

Kamila Klausová / členka DOM 
Kočvara Jaroslav / člen DOM 

Brejcha Vladimír / člen kontrolní komise DOM 
Jiří Pecka / člen kontrolní komise DOM 

 
DOM  

 
Svojí činnost vyvíjí od roku 1997. 

Je zaměřen na budování funkčních prvků a struktur v systému péče  
o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice. 

Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí. 
Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce. 

Poskytuje sociální sluţby zaměřené na podporu mladých lidí, kteří mají 

nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí a potřebují se 
osamostatnit. 

DOM byl v roce 2000 prvním iniciátorem systémové změny v péči  
o opuštěné a ohroţené děti v České republice. 

V rámci projektu Proměna byla započata spolupráce s odborníky  
z několika Evropských zemí. Nejuţší partnerství bylo navázáno s experty  

a institucemi z Velké Británie. Výstupem byly úspěšné publikace a vznik 
sesterské odborné organizace NATAMA. Britský model je nyní základním 

východiskem pro reformu systému, kterou realizuje MPSV. 
Poslání DOMU a úspěšná realizace myšlenek a projektů v praxi byla 

oceněna: 
Organizací ASHOKA Interanational. 

Výborem dobré vůle - nadací Olgy Havlové. 

Historie DOMU 

1997 zaloţení organizace 

1999 otevření Domu na půl cesty v Praze 8 
2000 otevření tréninkové dílny JOB 

2000 zahájení projektu Proměna 
2004 otevření Domu na půl cesty v Praze 2 

2005 zahájení projektu Nejste na to sami podpořeného z ESF JPD3 

2006 vznik komplexního modelu sluţeb Dům otevřených moţností 
2009 10. výročí otevření DOMU 

2009 Sluţby poskytované prošly procesem sebehodnocení.  
Vznikla nová koncepce Domu na půl cesty DOM8. 



 

2010  
DOM poskytuje všechny sluţby a zaměřuje se především na mladé klienty, 

kteří trpí více obtíţemi při zařazení do ţivota. 

DOM je členem odborné platformy zaměřené na terapii poruch 
attachmentu a komplexního vývojového traumatu ASTRA. 

DOM zahájení dlouhodobého projektu nazvaného Do ţivota bez rizika. 
DOM úspěšné absolvování Inspekce kvality sociálních sluţeb MGU HMP. 

 

 
STRATEGIE 2010 - 2012 

 
Poskytování a rozvoj KOMPLEXU SLUŢEB  

Koncentrace na přiměřenost a efektivitu sluţeb.  

Práce s laickou a odbornou veřejností – průběţná informační kampaň. 
 

 
 

PŘEHLED SLUŽEB A PROGRAMŮ PŘÍMÉ PÉČE DOMU 
 

TYKADLO 
Odborné sociální poradenství. 

Ambulantní a terénní práce s mladými lidmi ţijícími mimo rodinu. 
 

DŮM NA PŮL CESTY DOM8 
Pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí  

po ukončení ústavní péče nebo ţijících mimo dysfunkční rodinu. 
 

DŮM NA PŮL CESTY BYDLO 

Individuální bydlení spojené s asistencí a psychoterapií. Především pro 
úspěšné absolventy DPC DOM8 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 / Odborné sociální poradenství 

 
POSLÁNÍ 

Navázat s mladými lidmi cílové skupiny včas kontakt, případně vztah 

spolupráce. Poskytovat jim informace o moţnostech pomoci a podpory  
a zprostředkovat další sluţby. 

 
CÍLE 

Zvyšovat informovanost institucí i jednotlivých profesionálů  
o problematice cílové skupiny a moţnostech pomoci a podpory. 

Zvyšovat kompetence mladých lidí z cílové skupiny v době, kdy jsou 
v instituci a připravují se na osamostatnění, tedy časově dřív, neţ pocítí 

akutní nouzi. 
Efektivně pomáhat ostatním mladým lidem z cílové skupiny v akutní nouzi. 

Zvýšit porozumění klientů nabídce sociálních sluţeb DOMU a ostatních 
poskytovatelů. 

 
METODY PRÁCE 

Návštěvy v institucích, které pracují s cílovou skupinou. 

Osobní setkání s profesionály, kteří pracují s cílovou skupinou DOMU, jako 
jsou vychovatelé, sociální pracovníci, psychologové, úředníci a další. 

Osobní setkání s klienty v institucích, kde aktuálně pobývají.  
Informační rozhovory o moţnostech pomoci a podpory a sluţbách DOMU 

přímo v domech na půl cesty. 
Vstupní rozhovory před přijetím do vybrané sluţby. 

Informace o jiných moţnostech řešení klientovy nepříznivé ţivotní situace. 
 

ZAŘÍZENÍ 
Ambulance: DOM, Braunerova 22, Praha 8 

TÝM 
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka 

Ing. Michaela Wicki – odborná ředitelka 
ing. Alena Zagorová – výkonná manaţerka   

 

 
DŮM NA PŮL CESTY DOM 8 

 
POSLÁNÍ 

Poslání Domů na půl cesty DOM je podporovat klienty, aby dosáhli svých 
osobních cílů a úspěšně se osamostatnili. 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 

Základní cílovou skupinou jsou mladí lidí, u nichţ osobní historie, 
psychický stav, ţivotní styl a sociální návyky mohou vést k izolaci od 

společnosti, k osamělosti, či k jednání, které ohroţuje je samotné nebo 
společnost. 

Dům na půli cesty je sociální sluţba pro mladé lidi ve věku od 17 – 26 let, 
kteří se nacházejí v obtíţné rodinné a sociální situaci a potřebují se 



osamostatnit.  

Jedná se o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova, výchovného 
ústavu a jiných zařízení nebo musí opustit dysfunkční či ohroţující rodinu 

a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. 

 
CÍLE 

V rámci kaţdodenní spolupráce DPC s klienty, jde o naplnění těchto 
základních cílů: 

Uživit se a bydlet 

Budování materiální a ekonomické samostatnosti   
Prostřednictvím ţivota v DPC vybudovat v klientovi schopnost uspokojovat 

své potřeby vlastním úsilím. Pracovat, vzdělávat se, hradit náklady 
spojené s bydlením a běţným ţivotem ze svých prostředků. 

Znát svá práva a povinnosti 

Integrace do společnosti, porozumění lidským a občanským právům i 
povinnostem, jejich akceptace. 

Sociální zapojení jedince (v našem případě do běţné společnosti) znamená 

porozumění, akceptaci a dodrţování podmínek, které jsou společností 
vytvořeny a většinově dodrţovány.  

Porozumět sobě i druhým 

Psychosociální rehabilitace zaloţená na vztahu a práci s osobní historií i 
současností  

Prostřednictvím strukturovaného podnětného terapeutického prostředí 
učíme klienty jednat podle běţných společenských norem a pravidel. 

Prostřednictvím individuálního terapeutického vztahu pomáháme klientovi 
porozumět své historii a léčit raná psychická zranění. 

Umět vyhledat a využít pomoc 

Osvojení znalostí a dovedností v  systému pomoci a podpory v rámci 
sociální sítě 

Prostřednictvím sociální práce zaměřené na individuální potřeby klienta 
roste jeho orientace v sociálním systému a schopnost systém efektivně 

vyuţít. 

 
ZAŘÍZENÍ 

 
DOM 8 / Dům na půl cesty 

Braunerova 22, 180 00 Praha 8  
Kapacita 9 míst pro muţe a ţeny 

 

Bydlení na půl cesty DOM pomáhá mladým lidem ve věku od 17 – 26 let, 
kteří se nacházejí v obtíţné rodinné a sociální situaci a musí se 

osamostatnit.  



Jedná se jak o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova nebo jiné 

náhradní péče, tak o mladé lidi bez dobrého rodinného zázemí.  
Dům na půl cesty poskytuje levné jednoduché dlouhodobé ubytování 

spojené s individuální péčí o kaţdého klienta podle jeho potřeb. 

Klienti bydlí individuálně v bytové buňce a spolupracují se svým 
průvodcem – sociálním terapeutem. 

 

TÝM 
Iveta Vlášková – sociální terapeutka 

Mgr. Zdenka Bartošová – sociální terapeutka 
MgA. Petr Hájek – provozní pomocný pracovník 

Ak soch. Štefan Sukup – provozní pomocný pracovník 
Jiří Černý – provozní pomocný pracovník 

 

Ing. Michaela  Wicki - odborná ředitelka DOM 
Ing. Alena Zagorová – provozní manaţerka 

MUDr. Helena Fišerová - supervizorka 
 

BYDLO / Dům na půl cesty 
BYDLO je program, který rozšiřuje kapacitu bydlení v rámci DOMU  

a diferencuje formu podpory podle míry samostatnosti klientů. 
Je zaloţený na bázi bydlení na půl cesty, na rozdíl od dosud 

provozovaných zařízení (Domů na půl cesty) BYDLO znamená, ţe klienti 
bydlí v samostatných bytech. 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 

BYDLO vyuţívají 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. 

 
V roce 2010 bylo v provozu 5 bytových buněk. 

DOM BYDLO  
Ječná 4, 120 00 Praha 2 (4 buňky) 

Velkometráţní byt pronajatý od Městské části Prahy 2 
DOM BYDLO Blanická 17, Praha 2 (1 buňka) 

Byt pronajatý od soukromých majitelů domu, malá garsonka. 
 

TÝM 
Mgr. Michaela Vicenová 

Ing. Michaela Wicki -  odborná ředitelka DOM 
Ing. Alena Zagorová – provozní manaţerka 

MUDr. Helena Fišerová - supervizorka 

 
 

 



DOM JOB / Sociální rehabilitace 

 
 

POSLÁNÍ  

Posláním programu JOB je připravit nezaměstnané mladé lidi z cílové 
skupiny pro samostatný ţivot 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 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. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

DOM JOB pracuje s mladými nezaměstnanými lidmi, kteří nemají rodinné 
zázemí a jsou ohroţeni sociálním vyloučením. 

Uţivatelé sluţby jsou nezaměstnaní a nedaří se jim z různých důvodů, 
které vyplývají z jejich zdravotního, psychického nebo sociálního 

znevýhodnění, uspět na trhu práce. 
Věk: 16 – 30 let 

Mladí lidé bez rodinného zázemí (ukončující ústavní výchovu, opouštějící 
dysfunkční rodiny) 

Mladí lidé s psychosociálními obtíţemi (poruchy chování, nerovnoměrný 
vývoj, asociální tendence, kriminalita) 

Nezaměstnaní mladí lidé bez kvalifikace a motivace ke kaţdodenní práci 
Mladí lidé z řad národnostních menšin 

Mladí lidé se zdravotním znevýhodněním 
Mladí lidé vykonávající alternativní trest 

 

 
 

PROGRAMY DOM JOB 
 

AGENTURA  
Odborný sociální terapeut zde poskytuje konzultace klientům, kteří mají z 

různých důvodů obtíţe při zařazení na trh práce. 
Spolu s klientem pracovník hledá nejvhodnější postup, jak překonat 

problémy při vstupu do samostatného ţivota a na trh práce. 
Klient se za podpory sociálního pracovníka orientuje ve vlastní ţivotní 

situaci a nárocích, které na něj klade samostatný ţivot ve společnosti. 
Probíhá praktický nácvik potřebných dovedností (komunikace osobní, 

písemná, telefonická, PC a další.) 



Hlavním cílem spolupráce s klientem je nalezení pracovního uplatnění 

nebo moţnosti dalšího vzdělávání. 
 

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. 

Sluţba má dvě podoby: 
Pracovní trénink (6 týdnů) 

Přechodné zaměstnání (3-6 měsíců) 
Program plně simuluje průběh dne v zaměstnání. Viz Sociální firma 

KOŠÁRA.  
 

ROZVOJ OSOBNOSTI 
Aktivity zaměřené na rozvoj specifických a sociálních dovedností. 

Program je nedílnou součástí programu ZAMĚSTNÁNÍ. 
Pravidelné konzultace s individuálním průvodcem JOB 

Reflexe reálných úspěchů a selhání uţivatele v kaţdodenním ţivotě 

(pracovně sociální oblasti). 
Motivace ke změně. 

Stanovení cílů. 
Plánování konkrétních aktivit. 

Nácvik dovedností. 
Zprostředkování kontaktů, informací, institucí či jiných sluţeb. 

 
JOB CENTRUM - Rybná 25, 110 00 Praha 1. 

KOŠÁRA - Rybná 27, 110 00 Praha 1. 
 

TÝM 
Bc. Pavel Kholl – vedoucí DOMJOB , sociální terapeut 

Mgr. Magdalena Košnarová – sociální terapeutka 
Mgr. Štěpán Veis – sociální terapeut – Agentura DOMJOB 

 

Ing. Michaela Svobodová – odborná ředitelka 
Ing. Alena Zagorová – provozní manaţerka 

MUDr. Helena Fišerová - supervizorka 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

SOCIÁLNÍ FIRMA KOŠÁRA 
 

Vyrábí a prodává proutěného zboží a bytové doplňky. 

 
Sociální firma KOŠÁRA je nedílnou součástí programu DOM JOB.  

Umoţňuje simulovat podnětné pracovní prostředí, ve kterém se klienti učí 
základním pracovním návykům a sociálním dovednostem. 

 
KOŠÁRA slouží pro JOB program jako: 

 
Integrační pracovní řemeslná DÍLNA A OBCHOD 

 
Výroba a prodej proutěného zboţí umoţňuje zaměstnat mladé lidi z cílové 

skupiny bez ohledu na nedostatky v jejich motivaci, pracovních návycích a 
dovednostech, ale i s přihlédnutím k různým typům handicapu (deprivační 

syndrom, LMD, mentální nebo fyzické postiţení apod.) 
 

Dílna je zároveň obchodem. Jak výrobu, tak prodej zajišťují klienti pod 

dohledem sociálního pracovníka. 
 

Program je pojednán jako běţná malá firma, která má svého vedoucího, 
pracovníky, náplň práce, porady, systém odměňování apod. 

 
Kapacita: 7 pracovních míst. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSTATNÍ ODBORNÉ PROGRAMY 

 
DOM PSST 

Speciální terapeutické péče o mladé lidi ţijící mimo vlastní rodinu. 

 
Program vychází z dlouholeté zkušenosti s problematikou mladých lidí bez 

rodinného zázemí. 
Nejenom v zahraničí, ale i v České republice se ukázalo, ţe integrace 

opuštěných mladých lidí do společnosti je velmi obtíţný úkol, jeho 
úspěšnost roste s vysokou odborností a porozumění celému kontextu. 

U některých mladých lidí dochází k vícečetnému znevýhodnění v důsledků 
obtíţí způsobených špatnou péčí v původní rodině jako je zanedbávání, 

týrání, zneuţívání, ale také dlouhodobý pobyt v ústavní péči. Hlavními 
důsledky jsou poruchy attachmentu, dlouhodobá vývojová traumata, 

syndrom CAN, poruchy psychosociálního vývoje a v dospělém věku 
poruchy osobnosti. Bez přiměřené léčby nelze úspěšně pracovat na 

budování a rozvoji sociálních dovedností a postupné integraci do běţného 
ţivota. 

Program se zaměřuje na 3 klíčové momenty: 

1) Období, kdy klient opustil místo dosavadního pobytu (ústav nebo 
dysfukční rodinu). 

2) Období, kdy se klient stabilizoval v domě na půl cesty a můţe se 
soustředit na terapeutickou práci. 

3) Období, kdy klient hledá zaměstnání, aby se mohl ekonomicky 
osamostatnit a vstoupit do běţného ţivota 

 
 

POSLÁNÍ PSST 
Poskytovat klientům všestrannou terapeutickou podporu a zvyšovat 

předpoklady pro budování dovedností potřebných k úspěšnému 
osamostatnění. 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 

Mladí lidé po ukončení náhradní péče ţijící mimo vlastní rodinu mimo 

sociální sluţby. 
Mladí lidé po ukončení náhradní péče ţijící v pobytových zařízeních: 

Domech na půl cesty, azylových domech apod. 
Mladí lidé po odchodu z dysfunkční rodiny trpící následky špatné péče 

v dětství. 
 

 
CÍLE 

Poskytování okamţité intervence a poradenství neresidenčním klientům. 
Poskytování specifické individuální psychoterapie indikovaným 

residenčním klientům Domů na půli cesty nebo jiných zařízení. 
Poskytování individuální socioterapeutické péče při přípravě na 

zaměstnání. 
 



METODY PRÁCE 

Aplikované vyuţití terapie Pesso Boyden Psychomotor (dále jen PBSP). 
Aplikované vyuţití Dyadic developmental psychoterapy (dále jen DDP). 

Aplikované vyuţití Life story work (práce s ţivotným příběhem). 

Motivační rozhovory (Millner – Rolnik) 
Skupinový nácvik komunikace a interakcí. 

 

 
PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA 

Je zaměřen na prevenci rizik, která hrozí mladým lidem bez rodinného 

zázemí v jejich samostatném ţivotě.  
Zahájení samostatného ţivota je nesmírně obtíţný úkol. Mladí lidé, kteří 

dospívají bez rodinného zázemí, jsou velmi rozdílní. Kaţdý z nich má svojí 
osobní historii, svoje silné i slabé stránky, svoje potřeby a také představy 

a plány do budoucna.  
Někteří jsou jiţ na ţivot částečně připraveni, mají určité dokončené 

vzdělání, první pracovní zkušenosti a zázemí v širší rodině.  
Jsou i mladí lidé, kteří trpí různorodými obtíţemi a nemají zdravé sociální 

vazby. Mají i více znevýhodnění, opoţděný nebo nerovnoměrný 

psychosociální vývoj, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění, 
nedokončené vzdělání a podobně.  

CÍLE 

Zvýšit informovanost všech zapojených profesionálů o moţnostech 
odborné pomoci a sociálních sluţbách pro mladé lidi bez rodinného 

zázemí.  

Navázat komunikaci s mladými lidmi cílové skupiny a věnovat s nimi 

pozornost všem rizikům a moţnému přecházení jejich vzniku.  

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ROK 2010 
Do projektu bylo zapojeno celkem 12 zařízení ústavní výchovy.  

Úvodního semináře se zúčastnilo celkem 10 zařízení.  
Návštěva a odborná diskuse proběhla v 8 zařízeních.  

V rámci návštěv proběhla skupinová setkání a diskuse s 20 mladými lidmi.  
V DOMU bylo na návštěvě a individuálním rozhovoru celkem 17 mladých 

lidí z ústavní výchovy.  

Tým: 

Ing. Michaela Wicki – vedoucí projektu, lektorka 
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka 

Odborní pracovníci DOM 
 

 
 

 



ODBORNÉ ZDROJE DOMU 

 
DOM se plně odkazuje k odkazu velkých osobností psychologie a 

psychoterapie. Především k Johnu Bowlbymu a jeho teorii attachmentu. 

Nezanedbatelnou součástí know-how jsou moderní postupy sociální práce 
a sociálního učení. 

V současné době DOM cíleně rozvíjí vzdělávání a odbornost v práci 
s poruchami attachmentu a dlouhodobým vývojovým traumatem. 

 
Našimi partnery a učiteli byli a jsou především: 

Tomy Larkin / Irská republika 
John Lundberg / Irská republika 

Claire Warington / Velká Británie 
Daniel Hughes / USA 

Artur Becke-Wiedman / USA 
Albert Pesso / USA 

Imman Bardman / Holandsko 
Petra Vrtbovská / ČR 

 

DOM je členem otevřené profesní skupiny ASTRA / více na 
www.natama.cz. 

4.011.02010 se DOM podílel na organizaci konference s mezinárodní 
účastí „ Cesta do bezpečí. Odborná konference se věnovala především 
poruchám attachmentu a moţnostem terapie. 

 
Praha - Ve dnech 3. – 4. 12. 2010 proběhla v praţském hotelu Pyramida 

pod záštitou ministra školství, mládeţe a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše 
mezinárodní konference na téma Mládeţ a výchova k etice. 

Jeden z hlavních příspěvků přednesla Michaela Wicki, ředitelka DOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUČNÁ STATISTIKA 
 

 

V této tabulce uvádíme základní statistické údaje o počtech uţivatelů 
sluţeb DOM a počtech základních výkonů pracovníků DOM a počtech 

skupinových aktivit. 
 

Uţivatelem rozumíme fyzickou osobu patřící do cílové skupiny, která 
uţívala sluţbu DOM, podepsala smlouvu o poskytování sluţby a DOM 

archivuje dokumentaci o poskytování sluţby. 
 

Základním výkonem pracovníků DOM je vedení individuální konzultace, 
jejíţ rozsah přesahuje 30 minut a obsahem je psychosociální terapie. 

 
Skupinou nazýváme program, kterého se účastní skupina uţivatelů sluţby. 

Má různé podoby: týdenní komunita, záţitková skupina, interakční skupina 
pracovního programu. 

 

 

NÁZEV 

SLUŽBY 

Počet 

uživatelů 
 

Konzultace 

Osobní 

Konzultace 

Telefonické 

Počet 

skupin 
 

TYKADLO 122 

 

79 191 - 

 
 

DŮM NA PŮL 
CESTY  

DOM 8 

 
27 

 
511 

 
 

 
270 

 
46 

DŮM NA PŮL 

CESTY 
BYDLO 

 

9 

 

174 
 

 

 

80 

 

- 

JOB  

50 ambulance 
27zaměstnání 

 

 

364 

 

506 

 

32 

  
Vyrobeno 

kusů 

 
Prodáno 

kusů 

  
Tržby (Kč) 

 

 

KOŠÁRA 

 

808 

 

736 

  

57.837,- 

 

 

 



V ROCE 2010 NÁS PODPOŘILI 

 
MPSV sociální grant 

 

MPSV podpora rodiny / grant 
 

MGÚ hl. města Prahy / sociální grant 
 

MGÚ hl. města Prahy / grant podpora rodiny 
 

MGÚ hl. města Prahy / grant prevence kriminality 
 

MČ Praha 8 
 

AB Credit 
 

Nadace OKD 
 

Nadace pro rozvoj vzdělání 

 
Nadace Táta a máma / Nadační fond Albert 

 
Copacking Service 

 
MUDr. Jan Kredba 

 
Petr Hubený 

 
Petr Dvořák 

 
Milan Vojáček 

 
Luboš a Anna Rumianovi 

 

 

 
DĚKUJEME VÁM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roční účetní uzávěrka k 31. 12. 2010 

 
Kancelářské potřeby         32.366,00  

Čisticí prostředky         43.558,00  

Časopisy a knihy           3.399,00  

DDHM                                81.735,00  

Materiál – proutí                                                                                                               116.604,00  

Léky a zdravotní materiál                                                                                         22.300,00  

Ostatní materiál                                 34.080,00  

El.energie                                                                                                                  86.799,40  

Plyn                                                                                                                                   210.957,50  

Voda                                                           24.634,00  

Opravy budov                                                                                   41.787,00  

Opravy strojů a zařízení                     49.862,00  

Cestovné zaměstnanci                                    1.891,00 

Cestovné klienti                              300,00 

Náklady na reprezentaci (akce pro klienty)             9.813,00  

Nájemné                       86.707,00  

Poplatky za televizi a rozhlas            4.320,00  

Služby telekomunikací, poštovné                              104.407,73  

Služby zpracování dat (účetnictví, personalistika)                                                      327.000,00  

Organizační a poradenské služby                               181.250,00  

Ostatní služby                        76.277,00  

Školení a vzdělávání                                                                                                    30.316,00  

Supervize            13.400,00  

Nájemné – Braunerova – časové rozlišení                                                                           266.370,20  

Mzdové náklady                                                                                                              2.096.065,00  

DPP                                                                                 223.695,00  

DPČ                         38.775,00  

Sociální zabezpečení                    533.920,00  

Zdravotní pojištění                   191.658,00  

Poplatky                  9.972,00  

Pojištění budov, zaměstnanců a zákonné pojištění                                                       14.644,00  

Ostatní                              5.575,00  

 

Náklady  celkem  v Kč                                                                                                  4.964.437,83  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výnosy v Kč 

 

Úroky                                                               2.126,01  

Příspěvky na ubytování od klientů                                                                 225.488,00  

Rozpuštění dohadných položek                                                                  37.429,90  

Ostatní                                                                                                                    4.838,00   

Tržby z prodeje                                                                                                              200,00  

Dary                                                           22.950,00  

MHMP sociální služby                                                                542.500,00  

MHMP podpora rodiny                      140.000,00  

MHMP prevence kriminality                                                               475.000,00  

Městská část Praha 8                                                                    40.000,00  

Copacking Services                                                                                           75.000,00  

Nadace táta a máma                                                                                           100.000,00  

MPSV sociální služby                                                                        2.545.000,00 

MPSV podpora rodiny                                                                             442.290,00  

 

Výnosy celkem                                                                         4.652.821,91  

 

 

 

Vedlejší činnost        

 

VHČ – DPP                                                                                                                                    6.000,00  

Náklady celkem                                                                                                       6.000,00  

 

Tržby z prodeje výrobků / Košára                                                                                                 50.994,00  

Příjmy z pronájmu                                                                              32.000,00  

Výnosy celkem                                                                                                            82.994,00  
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