
 
 
 

 

 



 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční 

služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují 

o své klienty stejně po mnoho desetiletí, od roku 1989 vznikl spontánně 

nový sektor moderních sociálních služeb. Mnoho z nich založili odborníci, 

kteří odmítli působit v nefunkčních zastaralých organizacích, vzali na sebe 

riziko, tvrdě pracovali, přivezli zajímavé know-how ze zahraničí a pomohli 

a pomáhají tisícům lidí v nouzi. 

 

Zdá se, že spontánní charakter vzniku moderních služeb, přirozená reakce 

na viditelný problém, velké úsilí bez nároku na odpovídající výdělek nebo 

stabilní financování zatím společnost a politici příliš neoceňují. A tak i DOM 

pracuje v prostředí, které vykazuje typické znaky divokého západu. 

Těším se, že jednou budeme na tuto romantickou dobu vzpomínat. Do té 

doby děkuji ze srdce všem, kteří nás financují a všem, kteří zde odvádějí 

skvělou práci. 

 

1. 5. 2012  

Michaela Wicki 

 

 
 

 
 



ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOM 

 
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 služby 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 ohrožené děti v České republice. 
V rámci projektu Proměna byla započata spolupráce s odborníky  

z několika Evropských zemí. Nejužší 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 založení 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 služeb Dům otevřených možností 

2009 10. výročí otevření DOMU 
2009 Služby poskytované prošly procesem sebehodnocení.  

Vznikla nová koncepce Domu na půl cesty DOM8. 



 

2010  
DOM zahájení dlouhodobého projektu nazvaného Do života bez rizika. 

DOM úspěšné absolvování Inspekce kvality sociálních služeb MGU HMP. 

2011 
DOM poskytuje všechny služby a zaměřuje se především na mladé klienty, 

kteří trpí více obtížemi při zařazení do života. 
DOM je členem odborné platformy zaměřené na terapii poruch 

attachmentu a komplexního vývojového traumatu ASTRA. 
DOM vytvořil nový program DOM LANO. Program je určen mladistvým 

žijícím v ohrožujícím rodinném prostředí. 

 
 

STRATEGIE 2010 - 2012 

 
Poskytování a rozvoj KOMPLEXU SLUŽEB  

Koncentrace na přiměřenost a efektivitu služeb.  
Práce s laickou a odbornou veřejností – průběžná informační kampaň. 

 
 

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 DOM8 
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 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. 
 

DOMLANO 
Ambulantní i pobytový program pro mladistvé žijící v ohrožujícím 

rodinném prostředí. 

 
 

 



DOM TYKADLO / Odborné sociální poradenství 

 
POSLÁNÍ 

Navázat s mladými lidmi cílové skupiny včas kontakt, případně vztah 

spolupráce. Poskytovat jim informace o možnostech pomoci a podpory  
a zprostředkovat další služby. 

 
CÍLE 

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

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

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

Zvýšit porozumění klientů nabídce sociálních služeb 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 možnostech pomoci a podpory a službách DOMU 

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

Informace o jiných možnostech řešení klientovy nepříznivé životní situace. 
 

ZAŘÍZENÍ 
Ambulance: DOM, Braunerova 22, Praha 8 

TÝM 
Mgr. Radka Reischlová – sociální terapeutka 

Ing. Michaela Wicki – odborná ředitelka 
Ing. Alena Zagorová – výkonná manažerka   

 

 
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 lidé, u nichž osobní historie, 
psychický stav, životní styl a sociální návyky mohou vést k izolaci od 

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

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 potřebují se 



osamostatnit.  

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

a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. 

 
CÍLE 

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

Uživit se a bydlet 

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

své potřeby vlastním úsilím. Pracovat, vzdělávat se, hradit náklady 
spojené s bydlením a běžným životem 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 běžné společnosti) znamená porozumění, akceptaci a dodržování 
podmínek, které jsou společností vytvořeny a většinově dodržovány.  

Porozumět sobě i druhým 

Psychosociální rehabilitace založená na vztahu a práci s osobní historií i 
současností.  

Prostřednictvím strukturovaného podnětného terapeutického prostředí 
učíme klienty jednat podle běžných 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 
využít. 

 
ZAŘÍZENÍ 

 

DOM 8 / Dům na půl cesty 
Braunerova 22, 180 00 Praha 8  

Kapacita 9 míst pro muže a ženy 
 

Bydlení na půl cesty DOM pomáhá mladým lidem ve věku od 17 – 26 let, 
kteří se nacházejí v obtížné 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 každého klienta podle jeho potřeb. 
Klienti bydlí individuálně v bytové buňce a spolupracují se svým 

průvodcem – sociálním terapeutem. 

TÝM 

Iveta Vlášková – vedoucí DPC, 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 manažerka 

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 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 
BYDLO využívají 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) 
Velkometrážní 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 
Bc. Iva Rambousková od prosince 2011 

Mgr. Radka Reischlová 
Ing. Michaela Wicki -  odborná ředitelka DOM 

Ing. Alena Zagorová – provozní manažerka 
MUDr. Helena Fišerová – supervizorka 

 

 
 

 



PROJEKT LANO 

 
POSLÁNÍ 

Rychlá pomoc, bezpečí, start do života. 

 
CÍLE 

 
1 Prevence dalšího ohrožení 

Klienti projektu, mladiství, se nachází v obtížné až krizové životní situaci. 
Po mnoha letech v ohrožujícím prostředí, se jejich nepříznivá situace 

vyhrocuje. Toto vyhrocení má nejčastěji tyto podoby: 
Rodiče mladistvého již nechtějí a přestanou mu poskytovat jakékoliv 

zázemí. 
Rodiče přijdou vlivem zadlužení a neplacení o bydlení. 

Rodiče mladistvého ohrožují - násilí, zanedbávání, psychické nebo fyzické 
týrání, zneužívání. 

Rodiče mladistvého neuhradí školné a nepodporují jeho vzdělání. 
Rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mladistvý klient rovněž. 

Klienti se obrací na OSPOD nebo jinou instituci s prosbou o pomoc. 

Vyhrocená situace vyžaduje rychlou reakci s možností nabídky komplexní 
podpory. 

V rámci Prevence dalšího ohrožení DOM poskytuje: 
Krizovou telefonní linku 24 hodin denně. 

Osobní návštěva - rozhovor  s terapeutem 8 -  20 hod po - pá. 
Možnost osobního setkání na jiném místě. 

Na tuto pomoc navazují další aktivity projektu 
2 Poskytnutí bezpečného místa 

V mnoha případech terénní nebo ambulantní pomoc není dostačující. 
Je nutné poskytnout klientovi bezpečné místo na delší dobu. 

DOM poskytuje dlouhodobou pobytovou péči mladistvým cílové skupiny ve 
svém zařízení Dům na půl cesty. 

Mladiství zde mají speciální program a pravidla, která odpovídají jejich 
statutu nezletilých. 

Přijetí do pobytové péče probíhá vždy ve spolupráci s OSPOD, který musí 

vyjádřit s řešením souhlas a nadále pokračuje ve spolupráci s vedoucím 
případu. 

Souhlas musí vyjádřit i zákonný zástupce nezletilého klienta. Je možné i 
umístění na základě rozhodnutí soudu. 

Pobytová péče může trvat 1-2 roky. 
Mimořádné výhody pobytové péče o klienty v DOMU jsou: 

Komplexní přístup (viz všechny aktivity projektu). 
Součástí je i terapeutická práce. 

Po dosažení zletilosti klient není nucen měnit prostředí a svého sociálního 
pracovníka a terapeuta a péče pokračuje v běžném režimu Domu na půl 

cesty jako sociální službě. 
3 Léčba následků dětství v dysfunkčním rodinném prostředí. 

Mladiství klienti cílové skupiny zažili dlouhodobě: 
Zanedbávání, fyzické nebo psychické týrání, zneužívání v původní rodině. 



Jiné traumatické zážitky (nemoc nebo smrt rodičů, závislost rodičů, 

fyzické strádání atd.). 
Útěky nebo odchody z rodiny. 

Život v nevyhovujících podmínkách (byty bez energie, bez hygieny a  

pod.). 
Moderní psychologie dnes definuje následky takového dětství a 

adolescentního vývoje: 
-Poruchy citového připoutání (attachmentu) 

-Dlouhodobá vývojová traumata 
-Syndrom CAN 

-Nerovnoměrný psychosociální vývoj 
-Poruchy chování s rizikem rozvoje poruch osobnosti 

-Nedostatečně rozvinuté sociální dovednosti 
-Zanedbané zdravotní problémy 

DOM pracuje s klientem na bázi terapeutického vztahu, který umožňuje 
léčbu těchto následků. Odborné zdroje uvádíme v Popisu projektu.  

V tomto ohledu spolupracuje DOM i s externími odborníky: 
Psycholog - diagnostik. 

Terapeut - specialista. 

Psychiatr. 
4 Vzdělání, zaměstnání, rozvoj dovedností 

Typickým znakem klientů je, že vlivem nepříznivé sociální situace 
předčasně ukončují vzdělání a v době nezletilosti se stávají 

nezaměstnanými a nezaměstnatelnými. 
Někteří klienti studují a obtížná rodinná situace ohrožuje pokračování ve 

studiu. 
Někteří klienti hledají možnosti, jak ve studiu pokračovat. 

Nezbytnou součástí dlouhodobého procesu práce s klienty je jejich 
vzdělání a zařazení na trh práce. 

Cílem aktivity je provést pečlivou diagnostiku klientova potenciálu a 
vytvořit možnost dalšího vzdělávání a zaměstnání. 

Pro dosažení stanovených cílů jsou k dispozici programy: 
Poradna JOB 

Tréninkové pracovní programy v dílně Košára. 

Stáže ve firmách běžných zaměstnavatelů. 
Organizace rekvalifikačních kurzů podle potřeb klienta. 

Agentura JOB - vyhledání pracovních příležitostí. 
 

TÝM 
Mgr. Zdenka Bartošová – sociální terapeutka 

Ing. Michaela Wicki - odborná garantka 
Mgr. Radka Reischlová 

Mgr. Magdalena Košnarová 
Ing. Alena Zagorová – provozní manažerka 

MUDr. Helena Fišerová - supervizorka 
 

 
 



DOM JOB / Sociální rehabilitace 

 
 

POSLÁNÍ  

Posláním programu JOB je připravit nezaměstnané mladé lidi z cílové 
skupiny 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 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 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. 
Věk: 16 – 30 let 

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 

 

 
PROGRAMY DOM JOB 

 
AGENTURA  

Odborný sociální terapeut zde poskytuje konzultace klientům, kteří mají z 
různých důvodů obtíže při zařazení na trh práce. 

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. 

Probíhá praktický nácvik potřebných dovedností (komunikace osobní, 
písemná, telefonická, PC a další.) 

Hlavním cílem spolupráce s klientem je nalezení pracovního uplatnění 
nebo možnosti 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. 

Služba 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 uživatele v každodenním životě 
(pracovně sociální oblasti). 

Motivace ke změně. 

Stanovení cílů. 
Plánování konkrétních aktivit. 

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

 
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 – kontaktní pracovník – Agentura DOMJOB (do prosince 

2011) 
 

Ing. Michaela Wicki – odborná ředitelka 

Ing. Alena Zagorová – provozní manažerka 
MUDr. Helena Fišerová - supervizorka 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SOCIÁLNÍ FIRMA KOŠÁRA 

 
Vyrábí a prodává proutěného zboží a bytové doplňky. 

 

Sociální firma KOŠÁRA je nedílnou součástí programu DOM JOB.  
Umožňuje 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 zboží umožňuje 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 postižení apod.) 

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

dohledem sociálního pracovníka. 

 
Program je pojednán jako běžná malá firma, která má svého vedoucího, 

pracovníky, náplň práce, porady, systém odměňování apod. 
 

Kapacita: 7 pracovních míst. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

PROJEKT DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA 

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

zázemí v jejich samostatném životě.  
Zahájení samostatného života je nesmírně obtížný úkol. Mladí lidé, kteří 

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

a plány do budoucna.  
Někteří jsou již na život částečně připraveni, mají určité dokončené 

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

vazby. Mají i více znevýhodnění, opožděný nebo nerovnoměrný 
psychosociální vývoj, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění, 

nedokončené vzdělání a podobně.  

CÍLE 

Zvýšit informovanost všech zapojených profesionálů o možnostech 
odborné pomoci a sociálních službách pro mladé lidi bez rodinného 

zázemí.  

Navázat komunikaci s mladými lidmi cílové skupiny a věnovat s nimi 

pozornost všem rizikům a možnému přecházení jejich vzniku.  

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ROK 2011 

 
V DOMU proběhlo5 setkání s 35 pracovníky sociálních odborů  

12 městských částí. 
 

Odborná pracovnice navštívila 4 výchovné ústav, 2 Klokánky, kde 
pracovala jak s mladými lidmi, tak s jejich vychovateli. 

V DOMU jsme přivítali celkem 18 exkurzí a návštěv skupin mladých lidí 

z DD nebo VUM. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

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 
 

Konzultace 

Osobní 

Konzultace 

Telefonické 

Počet 

skupin 
 

TYKADLO 132 

 

162 84 7 

 
 

DŮM NA PŮL 
CESTY  

DOM 8 

 
22 

 
471 

 
 

 
364 

 
49 

DŮM NA PŮL 

CESTY 
BYDLO 

 

11 

 

162 
 

 

 

84 

 

2 

JOB  

56 ambulance 
21zaměstnání 

 

 

313 

 

168 

 

50 

  
Vyrobeno 

kusů 

 
Prodáno 

kusů 

  
Tržby (Kč) 

 

 

KOŠÁRA 

 

707 

 

749 

  

66.779,-  

 

 

 



 
V ROCE 2011 NÁS PODPOŘILI 
 

MPSV sociální služby / 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 1 

 
MČ Praha 2 

 
MČ Praha 8 

 
Nadace OKD 

 
Nadace pro rozvoj vzdělání 

 
Copacking Service 

 

The Royal Bank of Scotland 
 

MUDr. Jan Kredba 
 

Petr Hubený 
 

Petr Dvořák 
 

Milan Vojáček 
 

Ing. Hana Vlasáková 
 

 

 
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A PODPORU! 
 
 
 
 
 
 



 

Roční účetní uzávěrka k 31. 12. 2011 

 

Přehled hospodaření za období 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011 

Hlavní činnost - Název účtu Výnosy Náklady 

Kancelářské potřeby  42.178,74 

Čisticí prostředky  18.954,16 

Časopisy a knihy  7.362,00  

DDHM  80.375,00 

Materiál – proutí  78.732,00 

Léky a zdravotní materiál  3.641,50 

Ostatní materiál  82.511,10 

Elektrická energie  83.027,00 

Plyn  202.571,50 

Voda  18.900,00 

Opravy budov  156.708,00 

Opravy strojů a zařízení  33.474,00 

Náklady na reprezentaci  20.668,00 

Výkony spojů  2.343,00 

Nájemné  86.986,00 

Poplatky za televizi a rozhlas  4.320,00 

Služby telekomunikací  78.604,96 

Služby zpracování dat  327.000,00 

Organizační a poradenské 

služby 

 168.000,00 

Software  7.128,00 

Ostatní služby  98.875,00 

Sociální a psychologické služby  10.840,00 

Školení a vzdělávání  25.770,00 

Zdravotní péče  1.300,00 

Supervize  16.560,00 

Nájemné – Braunerova – 
časové rozlišení 

 266.370,20 

Nájemné předchozí roky  12.065,00 

Mzdové náklady  2.150.681,00 

DPP  162.975,00 

DPČ  100.751,00 

VHČ – DPP  1.950,00 

Sociální zabezpečení  557.632,00 

Zdravotní pojištění  200.750,00 

Náhrada za nemoc  4.664,00 

Poplatky  10.767,80 

Pojištění  16.770,00 

Ostatní  268,00 

Náklady celkem v Kč  5.142.473,96 



 

Název účtu Výnosy Náklady 

Úroky 204,09  

Úroky – termínovaný vklad 1.947,71  

Příspěvky na péči 230.481,00  

Rozpuštění dohadných položek 33.787,50  

Ostatní 14.912,00  

Tržby z prodejeDHM 1.400,00  

MPSV sociální služby 3.088.000,00  

MPSV podpora rodiny 388.600,00  

MHMP sociální služby 532.500,00  

MHMP podpora rodiny 100.000,00  

MHMP prevence kriminality 350,000,00  

MČ Praha 1 70.000,00  

MČ Praha 2 15.000,00  

MČ Praha 8 40.000,00  

Dary 18.400,00  

The Royal Bank of Scotland 117.200,00  

Nadace OKD 15.573,00  

Copacking Service 25.000,00  

Nadace pro rozvoj vzdělání 900,00  

Výnosy celkem Kč 5.043.905,30  

 

 

Vedlejší činnost - Název 

účtu 

Výnosy Náklady 

Tržby z prodeje výrobků z dílny 73.912,00  

Prezentace 600,00  

Výnosy celkem Kč 74.512,00  

 

 
© Michaela Wicki 

© DOM 2012 


