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Začátkem roku 2010 došlo ke změně sídla sdružení, nyní sídlí v Pardubickém kraji. Současně byly přijaty 
nové stanovy, řád členství, a další významné dokumenty.  Kromě organizačních změn, které byly páteřní 
činnos  sdružení v roce 2010, jsme pokračovali v rozvoji základních projektů sdružení, projektu Rozvoj 
hos telské péče pro dě  z dětských domovů, a projektu Respitní služby pro rodiny s dětmi v NRP.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ V ROCE 2010

NÁZEV Dě  patří domů, o.s.

SÍDLO Hradec nad Svitavou 393, 569 01

KANCELÁŘ Nadační dům Josefa Plívy, Náměs  Míru 80, Svitavy

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 22682660

ZAPSÁNO U MV ČR POD ČJ. VS/1-1/70 535/08-R

BANKOVNÍ SPOJENÍ 578 024 359/ 0800

S POBOČKOU NA ADRESE Hrubá Voda, Hlubočky 57, Olomouc

SPRÁVNÍ RADA
MUDr. Dagmar Zezulová - předsedkyně, statutární zástupce
Pavla Bažantová - místopředsedkyně
Mgr. et Mgr. Michaela Blahutová - členka správní rady

KONTAKTNÍ ÚDAJE
telefon +420 607 445250
e-mail de patridomu@seznam.cz
www.de patridomu.cz

Základním cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dě  v dětských domovech a kojeneckých ústavech, ochrana 
práv, zájmů a potřeb dě .

Dalšími cíli jsou:
Zvyšování odpovědnos  a sebevědomí rodičů.
Propojení stávajícího systému služeb pro rodinu a dítě.
U dě , jejichž biologická rodina selhala, apelovat na rychlé umístění do náhradní rodinné péče.
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státní správou, propojení stávajících struktur.

Oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dě  z 2.3. 2009 bylo 30.4.2010 rozšířeno o tuto činnost:
Poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poraden-
skou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče -§48 odst.2 písm. i)
ÚDAJE O ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Přije m Řádu členství došlo ke změně struktury členské základny – členství ve sdružení může být ak vní, 
příspěvkové (příznivci sdružení) a čestné.
K 31.12.2010 mělo občanské sdružení 6 ak vních členů a 16 příznivců. Našich činnos  se dále účastnilo 15 
externistů, převážně asistentů pro dě  se speciálními potřebami. 
3
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Projekt vychází z přirozené potřeby odpočinku pěstounských rodin. Zahrnuje pobyty pro dě  vyrůstající v 
pěstounských rodinách se zajištěním osobní asistence pro dě  se specifickými potřebami, dále víkendové relaxační a 
vzdělávací pobyty pro pěstounky pořádané souběžně s pobyty pro dě .

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je umožnění odpočinku a relaxace pěstounských rodičů. 
Dílčí cíle:

Podpora pěstounských rodin
Umožnění zaži  úspěchu pro dě  se specifickými potřebami a jejich přije  vrstevníky
Sdílení zkušenos , přátelství, sebepoznání
Ocenění společensky přínosné práce 
Kontakty na odborníky zabývající se problema kou NRP

AKTIVITY PROJEKTU V ROCE 2010

Maminky – setkání pěstounek, adop vních maminek a žadatelek o NRP s doprovodným pobytem pro dě  (duben, 
říjen), celkem se zúčastnilo 30 maminek, z toho některé opakovaně

víkendové pobyty pro dě  (březen, duben,  říjen) – účast 8-14 dě

vícedenní letní pobyty pro dě  a dospívající z  pěstounských rodin, vč. dě  se specifickými potřebami (červenec, 
srpen – celkem 33 dě )

RESPITNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V NRP

PŘÍKLADY REALIZOVNÝCH AKCÍ

19. 3. - 21. 3. 2010 DDM SLUNÍČKO, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Jarní víkendovka zaměřená na mladší dě . Pobytu se zúčastnilo 6 dě  ve věku od 4 do 15 let, včetně šes letého 
chlapce s kombinovaným pos žením. S dohledem na dě  a přípravou programu pomáhali dva asisten .

Venku bylo ještě chladno, a tak nám přišlo vhod vybavení Domu dě  a mládeže – tělocvična, pingpongové stoly a 
fotbálek. Pohybové hry jsme střídali s hraním deskových her a vyráběním velikonočních dekorací. V přestávkách mezi 
dešťovými přeháňkami se dě  vyřádily na houpačkách a prolézačkách v parku i na zahradě.

9. 4. - 11. 4. 2010 RYTÍŘSKÝ VÍKEND

Ry řský víkend proběhl v Sibřině u Prahy, zúčastnilo se ho 10 dě  (2 dě  s vysokofunkčním au smem, 2 dě  s men-
tální retardací a další dě  s různým zdravotním omezením). Dětem připravovalo program a bylo „k ruce“ 7 vedoucích 
a asistentů. Dě  odvážně bojovaly o diamantové meče, navš vili středověkou tvrz a vesnici, účastnily se královského 
plesu a na závěr vypátraly ry řův poklad. V neděli dě  odjížděly odpočaté, plné nových zážitků, které mohly vyprávět 
svým maminkám vracejícím se z pobytu „Maminky.“

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010
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RESPITNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V NRP

22. 10. - 24. 10. 2010 HRADEC NAD SVITAVOU

Doprovodného pobytu pro dě  při podzimním setkání Maminek se zúčastnilo celkem 14 dě , o které se postaraly 2 
vedoucí a 2 asistentky. Program byl pestrý, zaměřený na pohádky a spojený s výletem na zámek. Po návratu z výletu se 
dě  pus ly do výroby drobných dárečků pro maminky. V neděli dostal každý kus perníkového těsta a vyzkoušel si 
výroby vlastní „perníkové chaloupky“. Upečené a nazdobené perníčky si dě  odvezly domů.

22. 7. - 25. 7. 2010 DDM SLUNÍČKO, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Čtyřdenní prázdninový pobyt. Zúčastnilo se 6 dě  ve věku 10 
až 16 let, z toho dvě dě  s poruchou au s ckého spektra. S 
dohledem, přípravou programu a vařením pomáhali dva 
asisten .

Počasí nám tentokrát přálo, takže jsme mohli vyrážet na 
polodenní i celodenní výpravy do okolí. Navš vili jsme také 
koupaliště v Třebechovicích. Nejvíc dě , obzvlášť kluky, lákala 
velká trampolína na zahradě. Klidnější chvíle jsme trávili při 
výtvarných činnostech a večer při sledování filmů, které nám 
Dan (asistent) promítal na plátno v tělocvičně.

31. 7. - 7. 8. 2010 VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÝ TÁBOR

Letos proběhl IV. ročník tábora, který začíná mít mezi dětmi i 
rodinami velkou oblibu – kapacita tábora byla plně obsazena a 
museli jsme bohužel dě  i odmítat. Důvodem vysokého zájmu je 
především fakt, že se ho mohou zúčastnit i dě , který jsou 
výchovně náročné (na táboře je přítomen speciální pedagog - 
etoped),  chronicky nemocné (na táboře je přítomen lékař), mají 
diety či jiné specifické potřeby. Pro tyto dě , které mnohdy mají 
velmi omezené možnos  trávení volného času s vrstevníky, 
zajišťujeme osobní asistenty, abychom zvýšili jejich bezpečnost. 
Pro mnohé z nich je tábor místem, kde se poprvé staly 
úspěšnými, kde vlastními silami či s pomocí dokázaly něco 
hezkého vytvořit.

Tábor je v pravém slova smyslu integrovaný. Vedle dě  zcela 
zdravých jsou tu jejich kamarádi s chronickým onemocněním, 
vedle dě  šikovných a chytrých dě  s mentální retardací, vedle 
dě  empa ckých dě  s au smem, vedle dě  většinového etnika 
dě  romské a vietnamské. Všichni dohromady se učí vnímat a chápat omezení a potřeby svých kamarádů, kteří měli v 
životě horší start.

Asisten , kteří se našim dětem věnují, jsou vesměs studen , kteří by svůj volný čas mohli věnovat sami sobě a svým 
zálibám, přesto dávají přednost času strávenému s dětmi, které to potřebují. 

Tábora se letos účastnilo celkem 27 dě  nejrůznějšího věku a potřeb, k dispozici jim bylo 5 vedoucích a 8 osobních asistent.

VÍCE INFORMACÍ O POBYTECH LZE NALÉZT NA WWW.DETIPATRIDOMU.CZ A WWW.VYTVARNYTABOR.CZ



HOSTITELSKÁ PÉČE

Ke konci roku 2010 byl ukončen a vyhodnocen pilotní projekt Hos telská péče pro dě  z dětských domovů, který byl 
zahájen 3.10.2009 odborným seminářem o Hos telské péči. Tento pilotní projekt zahrnoval osvětu, přípravu, 
provázení, poradenství k hos telské péči a setkání hos telských rodin. V roce 2010 v projektu bylo evidováno 41 
klientů. Z toho 27 klientům bylo poskytnuto jednorázové či opakované poradenství k HP, 7 klientů absolvovalo přípravu 
k HP a 6 klientů bylo dlouhodobě provázeno. V květnu 2010 se pak uskutečnilo 1. víkendové setkání hos telských 
rodin a zájemců o HP, jehož se zúčastnilo 9 klientů s mnoha dětmi. Připraven byl samostatný program pro dospělé 
účastníky k tématům HP, hravý program pro dě  i společné chvíle malých i velkých.

V sku se objevilo několik článků, v nichž jsme se taktéž vyjádřili k problema ce hos telské péče, realizovány byly 
dvě osvětové besedy – semináře a stránky sdružení se zaplnily podrobnými informacemi o této formě pomoci dítě . 

Během roku 2010 jsme navázali úzkou spolupráci s 
Dětským domovem Dolní Počernice, Dětským 
domovem Tišnov, krajským úřadem Moravskos-
lezského kraje a v první polovině roku jsme se také 
účastnili pracovních skupin MPSV k otázce HP.

Ve druhé tře ně roku byl celý pilotní projekt Správní 
radou vyhodnocen jako úspěšný, ak vity přínosné a 
metody efek vní, avšak zároveň bylo zhodnoceno, že 
činnost překročila kapacitu pilotního projektu. Vzhle-
dem k tomu, že poptávka veřejnos  po HP mírně 
narůstá, Správní rada rozhodla v překlopení pilotní 
ak vity do dlouhodobého projektu, jehož cílem bude 
rozvoj hos telské péče v ČR, zvyšování povědomos  o 
této službě pro dítě mezi širokou veřejnos  a 
zvyšování kvality služeb poskytovaných subjektům 
zapojených v procesu HP.

Věříme, že hos telská péče je jednou z cest, jak dlouhodobě snižovat počty dě  v dětských domovech. Pro mnohé 
dě  je to (zvláště dě  nad 10 let, z velkých sourozeneckých skupin, či dě  odlišného etnika) jediná šance, jak získat 
dlouhodobý vztah, získat „svého“ člověka, spřátelenou rodinu, ale také často průvodce životem v mladé dospělos .

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010
ČINNOST OLOMOUCKÉ POBOČKY

Olomoucká pobočka byla založena 1.3. 2010 za účelem spolupráce s nadací Malý Noe na projektu hos telské péče. 
Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007. Účelem zřízení nadace a jejím posláním a cílem je ak vní pomoc 
dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již to jejich rodiče zemřeli a 
nebo to rodiče své dě  opus li, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich 
psychickém či fyzickém zdraví.

První prostředky byly získány na projekt Hos telská péče jako výtěžek plesu Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého ve výši 22 síc korun. Na základě žádos  umístěných  na webu www.de patridomu.cz a doporučení ze 
strany odpovědných členů sdružení DPD bylo nadačním výborem rozhodnuto o přidělení celkem 7 příspěvků na 
hos telskou péči v celkové výši  37.500,- Kč.
Byly sepsány Smlouvy o poskytnu  příspěvku pro podporu a realizaci hos telské péče mezi nadací Malý Noe a 
jednotlivými hos teli.
Tato ak vita se ukázala jako potřebná a účelná a bude opakována i v roce 2011.
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HOSTITELSKÁ PÉČE
MEDIALIZACE A OSVĚTA

V roce 2010 jsme poskytly rozhovor médiím v měsících únoru, červenci, září a říjnu (MF dnes), dále byl zveřejněn 
rozhovor  s MUDr. Dagmar Zezulovou v deníku Svitavsko, a v Nemocničních listech Svitavské nemocnice, a.s.

Zúčastnili jsme se několika besed především v souvislos  s projektem Hos telská péče. V květnu byl na odbornou 
akci „Den rodinných terapeutů“ zařazen příspěvek MUDr. Zezulové Výchova dě  vyrůstajících mimo vlastní rodinu, 
který byl následně zveřejněn ve 3. čísle časopisu So fórum.

Informace o podpořeném projektu – asisten  pro dě  z pěstounských rodin – přinesl také časopis PVK.
DÁRCI A SPONZOŘI DPD V ROCE 2010
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SPOLUPRÁCE

Podstatnou čás  naší činnos  je navazování spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi s obdobnými cíli. Prováza-
nost systému považujeme za velmi důležitou. Projekt hos telské péče je na dobré spolupráci jednotlivých subjektů 
přímo závislý.

Kromě individuálně navazovaných kontaktů s konkrétními dětskými domovy, pracovníky OSPOD a NNO spolupracujeme:

s nadačním fondem Malý Noe, který se podílel ve spolupráci s Olomouckou pobočkou OS na realizaci finanční
pomoci rodinám poskytujícím hos telskou péči pro dě  z dětských domovů

v pracovní skupině zástupců NNO z oblas  NRP

zahájili jsme jednání o budoucí spolupráci s nově vznikajícím OS Dejme dětem šanci,
které se v jednom ze svých cílů zaměřuje na podporu hos telské péče

pí. Chovancová a další dámy – o.s. Dejte šanci dětem
(benefiční vánoční večírek)

51 950,- Kč

Nadační fond Veolia
(Minigrant - Asisten )

20 000,- Kč

Agentura domácí péče OPORA
(dar o.s.)

10 000,- Kč

Finanční dar od HUMMER CENTRUM
(volný vstup pro dě )

4 600,- Kč

Ma ce staroboleslavská
(benefiční koncert)

3 250,- Kč

Drobní dárci
(P. Šeděnková, Vackovi, L. Šimková, L. Baráčková, A. Vraspírová)

5 400,- Kč

naši činnost podpořili mnozí individuální i skupinoví dárci, aby vyjádřili sympa e s cíli sdružení.
Byly zorganizovány dvě benefiční akce na podporu činnos  OS – Koncert ke dni matek Ma ce Staroboleslavské,

a Vánoční benefiční večírek v Praze. Celkový přehled dárců:

Naši činnost podpořili také poskytovatelé ubytovacích služeb, kteří nám pronajali prostory pro akce 
za symbolickou cenu:

Václav Ježek, Lipnice nad Sázavou – ubytování při setkání hos telských rodin
ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou – doprovodný pobyt pro dě  při podzimních Maminkách
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OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S. V ROCE 2010

FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY

spotřebované nákupy celkem 48 183,77 Kč
spotřeba materiálu
spotřeba energie

34 895,77 Kč
13 288,00 Kč

služby celkem 50 550,88 Kč
cestovné
ostatní služby

9 356,00 Kč
41 194,88 Kč

osobní náklady celkem 34 700,00 Kč
mzdové náklady 34 700,00 Kč

náklady celkem 138 646,05 Kč

ostatní náklady celkem 5 211,40 Kč
jiné ostatní náklady 5211,40 Kč

VÝNOSY

tržby za vlastní výkony a zboží celkem 91 474,00 Kč
tržby z prodeje služeb 91 474,00 Kč

ostatní výnosy celkem 47,23 Kč
úroky z bankovního účtu 47,23 Kč

přijaté příspěvky celkem 96 100,00 Kč
přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky

91 200,00 Kč
4 900,00 Kč

výnosy celkem 187 621,23 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním 48 975,18 Kč

daň z příjmů 0,00 Kč

výsledek hospodaření po zdanění 48 975,18 Kč



STRUKTURA NÁKLADŮ ROKU 2010

spotřeba materiálu
spotřeba energie
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
jiné ostatní náklady

1
2
3
4
5
6

STRUKTURA VÝNOSŮ ROKU 2010

tržby z prodeje služeb
úroky z bankovního účtu
finanční dary od fyzických osob
finanční dary získané na Vánoční benefici
finanční dar od HUMMER CENTRUM s.r.o.
finanční dar od Ma ce staroboleslavské
finanční dar od Agentury domácí péče
finanční dar od Nadačního fondu VEOLIA
členské příspěvky na rok 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9

34 895,77 Kč
13 288,00 Kč

9 356,00 Kč
41 194,88 Kč
34 700,00 Kč

5 211,40 Kč

91 474,00 Kč
47,23 Kč

1 400,00 Kč
51 950,00 Kč

4 600,00 Kč
3 250,00 Kč

10 000,00 Kč
20 000,00 Kč

4 900,00 Kč

25,17 %
9,58 %
6,75 %
29,71 %
25,03 %
3,76 %

48,75 %
0,03 %
0,75 %
27,69 %
2,45 %
1,73 %
5,33 %
10,66 %
2,61%

1

1

23

4

5
6

7

8
9

2

3
4

5
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PŘEDPOKLAD ROZVOJE ČINNOSTI V ROCE 2011
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PŘEDPOKLAD ROZVOJE ČINNOSTI V ROCE 2011

V roce 2011 budeme dále realizovat hlavní projekty sdružení: 

V projektu Rozvoj hos telské péče pro dě  z dětských domovů budeme rozvíjet spolupráci s vybranými 
DD a zájemci o HP podle vnitřní metodiky DPD. Jsou plánovány opět ak vity jako příprava k HP, provázení, 
poradenství, osvěta HP a setkání hos telských rodin a zájemců, mimo jiné je však také plánované vytvoření 
odborné metodiky Přípravy k hos telské péči. 

V rámci projektu Respitní služby pro rodiny s dětmi v NRP bude realizováno 5 víkendových pobytů pro dě , 
dva týdenní letní pobyty pro dě  a dospívající a dva víkendové pobyty pro Maminky. Nově budou připraveny 
i pobytové akce pro celé rodiny, v dubnu víkendový v Karlově pod Pradědem a v srpnu týdenní s poutavým 
programem pro dě  i dospělé. Cílem spolupráce s pěstounskými rodinami je zmapování potřeb respitní péče 
a možnos  jejich naplnění v následujících letech. Rádi bychom také připravili víkendový pobyt pro asistenty, 
kteří s námi spolupracují v rámci doprovodných i plánovaných pobytů pro dě .

I nadále bude probíhat individuální spolupráce s pěstounskými rodinami a zájemci o NRP vč. možnos  
využi  metody VTI přímo v domácnostech rodin.

Kromě stávajících forem spolupráce s výše uvedenými subjekty se chceme ak vně podílet na realizaci 
Transformace péče o ohrožené dě  (NAP) v Pardubickém kraji.

V rámci osvěty proběhnou další besedy a rozhovory.

Finanční plán: ke konci roku 2010 jsme se zúčastnili dotačního řízení na podporu rodiny MPSV, a zúčastnili 
se dalších grantových výzev (Nadační fond Albert, Nadační fond J and T, minigrant Veolia), abychom mohli 
maximálně snížit spoluúčast rodin na plánovaných ak vitách sdružení a zajis t fungování obou projektů v 
potřebném rozsahu.
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