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ÚVODNÍ 
  SLOVO 

Rok 2014 byl 6. rokem naší plavby. Rok Koně. 

Jaký byl náš výhled na rok 2014? Chtěli jsme najít proudy spolupráce všech 
subjektů v moři péče o ohrožené děti a jejich rodiny a být opravdu dobrou, 
bezpečnou lodí s velkou akcelerací. Tento záměr se nám pomalu daří napl-
ňovat.

A jak to v roce 2014 bylo? Můžeme říct, že jsme velkou bezpečnou lodí 
s dobrou posádkou a opravdu velkou palubní rychlostí. Služby poskytuje-
me mnoha cestujícím. To nám dává sílu se nepotopit a také možnost nebýt 
smýkán všemi proudy. Spolupráce s ostatními subjekty v moři systému soci-
álních služeb a sociálně-právní ochrany dětí je stále velkým tématem.

Byl to rok rozvoje všech služeb – program náhradní rodinné péče se sta-
bilizoval, podařilo se nám najít zdroje i pro program sanace, aby nemuselo 
dojít k omezení služby, a reagovali jsme na poptávku rozšířením odborných 
služeb.

A co se nám v roce 2014 povedlo? Vydařil se Den otevřených dveří – přišla 
jak veřejnost, tak kolegové z OSPOD, otevřeli jsme nově vybavenou terapeu-
tickou místnost a celkově rozšířili naše služby o terapie. 

5. ročník naší konference. Náročná, ale příjemná byla týmová práce na 
standardech kvality. Máme dobrý pocit ze vzdělávání pěstounů.

  Mgr. Bc. Romana Svobodová
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PŘEDSTAVENÍ 
  AŤ O NÁS NĚCO VÍTE

Domus – Centrum pro rodinu je nestátní 
a nezisková organizace, která vznikla s cílem po-
máhat dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině, a to vlastní i náhradní. 

ČÍM POMÁHÁME? 

Poskytováním sociálně aktivizačních služeb dle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a poskytováním služeb vyplývajících z povinností 
osoby pověřené pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, resp. ze zá-
kona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších před-
pisů – více najdete u jednotlivých programů.

Nabízíme služby pro rodiny s dětmi v programech SANACE RODINY, 
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE a ODBORNÉ SLUŽBY.

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE
 - osobní přístup založený na důvěře
 - respekt k rodině a jejím potřebám
 - mezioborová spolupráce
 - jednání primárně s ohledem na zájem dítěte
 - profesionální a objektivní přístup ke klientovi
 - jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků 

KOMU POMÁHÁME
 - zájemcům o informace o pěstounské péči
 - zájemcům o pěstounskou péči
 - osobám pečujícím a osobám v evidenci z území Plzeňského kraje a jim  
   svěřeným dětem
 - rodičům či jiným příbuzným s dítětem
 - všem členům rodiny, kteří se chtějí a mohou podílet na řešení situace

my 
jsm

e
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KDE POMÁHÁME

V regionech Plzeňsko, Kralovicko, Rokycansko, Blovicko, Klatovsko, Stodsko, 
Nýřansko, program Náhradní rodinná péče dále působí v regionech Tachov-
sko a Domažlicko, Stříbrsko, Přešticko, Horšovskotýnsko, Nepomucko.

KOLIK za službu zaplatí její uživatel? 
Sociální služby poskytujeme zdarma.
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HISTORIE 
  NAŠÍ ORGANIZACE

2009 
– zakládáme o. s. DOMUS – nestátní neziskovou organizaci, z nadšení 
a zkušeností tří sociálních pracovnic
– jsme jedna z prvních organizací v Plzni, která působí preventivně proti 
umisťování dětí do dětských domovů

2010‒2013 
– rozrůstáme se, rozšiřujeme nabídku služeb o program Náhradní rodinná 
péče, zvedáme kotvy z ulice Hřímalého a kotvíme v ulici Černická

2014 

– 3 programy, 7 poboček v Plzeňském kraji, 21 zaměstnanců (20,2 úvazku)
– jsme jedním ze zakládajících členů potravinové banky v Plzni

2009
2010

2011

2012
2013

2014
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PROGRAM SANACE 

PRO  rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez po-
moci překonat

CO   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazo-
vání práv a zájmů

KDE  Plzeňsko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Rokycansko, Stodsko

Program byl podpořen z dotačních programů MPSV, Magistrátu města 
Plzně a Plzeňského kraje.

S ČÍM JSME V SAS POMÁHALI? 

Spektrum problémů, které jsme pomáhali řešit, zůstalo obdobné jako 
v roce 2013. Ve všech rodinách jsme se primárně zabývali podporou rodi-
čů v uvědomění a zvýšení rodičovských kompetencí ve vztahu k péči o děti 
a zajištění jejich potřeb. 

PRÁCE S RODINNÝM ROZPOČTEM. Podpora v udržení bydlení. 
NÁCVIK PÉČE O MIMINKO. Nácvik přípravy do školy. POMOC V JEDNÁNÍ 
S INSTITUCEMI. Podpora kontaktů s dětmi v ústavním zařízení. PODPORA 
VZTAHŮ V RODINĚ. Podpora začleňování dětí mezi vrstevníky. ZAJIŠTĚNÍ 
INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU a mnoho dalšího.
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JEDEN PŘÍBĚH ZA VŠECHNY
Pomohli jsme vytvořit stabilní domov
Rodina unavená a destabilizovaná neustálým stěhováním. Po pomoci při 
zajištění stabilního a bezpečného bydlení na ubytovně maminka uved-
la: „Celý život se pořád o někoho starám, někdo na mě hrne svoje problémy 
a starosti. Moc mi pomohlo, že i já mám konečně někoho, komu se můžu svě-
řit a nemít přitom pocit, že ho obtěžuju. Moje děti si zaslouží klidný domov.“ 
A jak situaci vnímají samotné děti? „Už se nemusím stydět říct spolužákům, 
kde bydlím,“ uvádí dvanáctiletá Terka a její bráška dodává: „Mám teď velký 
pokojík se ségrou a máme tam místo na tancování. A můžou za mnou přijít 
kamarádi.“

V roce 2014 bylo podpořeno 536 klientů, z toho 94 v Klatovech, 
38 v Kralovicích, 51 v Nýřanech, 230 v Plzni, 46 v Rokycanech a 77 ve 
Stodu.
  
 
 

KDO za tím stojí? 
Někdy je těžké skloubit péči o svoji rodinu s péčí o rodiny cizí, a tak náš 
tým opustila Věra Anežka Vondrášková. Koordinátorkou programu se stala 
Bc. Veronika Hanušová. Koncem roku 2014 tvořilo tým 11 zaměstnanců.

ODBORNÁ PODPORA týmu: právní JUDr. David Sedláček, Mgr. Klára 
Švajnerová, psychologická Mgr. Jana Macnerová odešla v polovině roku na 
mateřskou dovolenou a místo ní spolupracuje s týmem klinická psycholožka 
PhDr. Jana Procházková, etopedická PhDr. Lenka Průšová, PhD., supervizní 
Mgr. Lenku Kroupovou nahradila Mgr. Monika Havlíčková

Plzeň 38%

Nýřany 12%

Kralovice 5%

Klatovy 20%

Stod 15%

Rokycany 6%

Zastoupení klientů
v celkovém počtu

z jednotlivých poboček
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PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

V roce 2014 jsme pracovali na ukotvení tohoto programu ve standardech 
kvality služby. Rodinám, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěs-
tounské péče, jsme se snažili nabídnout kvalitní doprovázející a odborné 
služby. Jako nejvýznamnější vnímáme rozvoj nabídky vzdělávání pro pěstou-
ny, respektive osoby pečující a osoby v evidenci.

POSLÁNÍ

Domus – Centrum pro rodinu doprovází vlastní i náhradní rodiny a nabízí 
jim podporu a pomoc při výchově a péči o děti v rodině. Dále podporuje 
principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými ná-
hradními rodiči.

Služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí.

PRO
zájemce o pěstounskou péči, pěstouny a jejich rodiny, odborné pracovníky, 
kteří se s náhradními rodinami setkávají či s nimi pracují

CO
informace, doprovázení, podpora, zprostředkování kontaktu s rodinou 
dítěte, asistované kontakty, pobytové akce, odlehčovací služby – respitní 
péče, vzdělávání a další služby související s dohodou o výkonu pěstounské 
péče
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KDE
Plzeňsko, Blovicko, Domažlicko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Roky-
cansko, Stodsko, Tachovsko, Stříbrsko, Přešticko, Horšovskotýnsko, Nepo-
mucko. Pobočky máme v tučně označených regionech.

VZDĚLÁVÁNÍ osob pečujících a osob v evidenci poskytované v rámci do-
hody o výkonu pěstounské péče

Na pobočkách proběhlo celkem 33 seminářů pod vedením 7 lektorů. Rea-
lizovali jsme 6 víkendových pobytů a 1 víkendové nepobytové vzdělávání.
Dále jsme s pěstouny absolvovali 3 týdenní vzdělávací pobyty. 

Co řekli pěstouni o vzdělávání?
„Vzdělávání jsem si opravdu užila, měla jsem pocit, jako by paní doktorka měla 
u nás doma tajnou kameru, mluvila o věcech, které se nám doma dějí běžně.“

„Vzdělávání mi opravdu pomohlo, ráda jsem sdílela s ostatními problém pu-
berťáků, myslela jsem, že je praštěná jen ta moje holka, ale jsem šťastná, že je 
úplně normální a že jsou praštění všichni stejně.“

Týdenní vzdělávací pobyt – je to bláznovství?
Pěstouni ocenili vzdělávání, které vycházelo z jejich aktuálních potřeb, a pro-
gram, který se nesl ve znamení pirátské cesty. V příjemné atmosféře pěstouni 
otevřeně hovořili o tématech pěstounské péče, zatímco si děti užívaly pozor-
nosti piráta, který se na pobyt vypravil s námi. Byl to možná trochu bláznivý 
týden, ale ukázalo se, že je to velmi užitečný způsob vzdělávání. 
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Něco málo z toho, CO SE NÁM SPOLU S KLIENTY PODAŘILO
ZAJIŠTĚNÍ RESPITNÍ PÉČE. Zajištění doučování, motivace nezletilé klient-
ky k nástavbovému studiu s maturitou. MINIMALIZACE PROBLÉMOVÉHO 
CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍHO KLUKA. Změna výchovného stylu pěstounů. ZA-
JIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NUTNÉHO K REKONSTRUKCI DOMU, 
KDE HROZILO RIZIKO ODEBRÁNÍ DĚTÍ. Zajištění preventivního progra-
mu, který napomohl vyřešit šikanu ve třídě a zařadit pěstounské dítě do ko-
lektivu. PODPORA PĚSTOUNKY VE VYHLEDÁNÍ POMOCI PSYCHOLOGA 
A ŘEŠENÍ PSYCHOSOMATICKÝCH OBTÍŽÍ DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI. Společ-
ná dovolená dětí s pěstounkou i biologickou matkou dětí. ZÍSKÁNÍ NADAČNÍHO 
PŘÍSPĚVKU Z FONDU DOBRÝ ANDĚL PRO PĚSTOUNKU SE ZÁVAŽNÝM ONE-
MOCNĚNÍM. Přechod dětí na základní školu s individuálním přístupem, zlepšení 
výsledků ve škole. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO DÍTĚ, KTERÉ ZAŽÍVA-
LO NEUSTÁLÝ NEÚSPĚCH KVŮLI SVÝM OMEZENÍM. Právní pomoc ve věcech 
insolvence, odblokování účtu insolvenčním správcem. PODPORA RODIN FOR-
MOU RODINNÉ TERAPIE A TERAPIE SANDTRAY. Návrat dítěte do péče matky.

JINÉ AKTIVITY 
Stále se zajímáme o rozvoj služeb v oblasti NRP a účastníme se pravidelného 
setkávání odborníků v rámci Komunikačních mostů a odborných konferencí.

KDO za tím stojí?
Oproti roku 2013 jsme posílili tým programu NRP ze 7 na 11 pracovníků. 
Koordinátorkou programu je Bc. Radka Musilová. 
 
ODBORNÁ PODPORA týmu NRP: právní Mgr. Klára Švajnerová, 
JUDr. David Sedláček, metodická PhDr. Eva Rotreklová, etopedická a meto-
dická PhDr. Lenka Průšová, PhD., psychologická Mgr. Jana Macnerová, po 
jejímž odchodu na mateřskou dovolenou zajišťovala odbornou psychologic-
kou podporu PhDr. Jana Procházková, supervizní Mgr. Dana Šedivá.

V roce 2014 jsme doprovázeli dohromady 520 klientů, z toho 239 dětí 
a 281 dospělých. 
Respitní péče byla poskytnuta více jak 63 rodinám formou tábora a 6 rodi-
nám zajištěním péče jinou osobou.



12

ODBORNÉ SLUŽBY 

Tento program zaznamenal velký rozvoj. Rozšířenou nabídku odborných 
služeb jsme prezentovali v rámci Dne otevřených dveří 18. září 2014, které-
ho se zúčastnili jak zástupci z řad pracovníků OSPOD, tak NNO a odborné 
i širší veřejnosti.

Služby jsou nabízeny v rámci programů SAS, NRP i veřejnosti.

Psychologické poradenství a diagnostika 
Psychologické poradenství zahrnuje celou řadu různých oblastí, například 
osobnostní problémy (závislosti, psychosomatické potíže, strachy, úzkosti, 
nesoustředěnost, ztráta motivace, nespokojenost, pocity viny, negativní vní-
mání světa aj.), rodinné a manželské problémy či konfl ikty, výchovné problé-
my, ale i problémy ve škole, mezi sourozenci apod.

Po odchodu kolegyně Mgr. Jany Macnerové na mateřskou dovolenou posílila 
odborné řady PhDr. Jana Procházková.

Rodinná terapie
Rodinná terapie je přístup, který usiluje o navození prospěšných změn 
v rodině psychologickými metodami. Terapeut pracuje vždy s celou rodinou, 
neschází se s jednotlivými členy rodiny.

Od 1. července 2014 je poskytována Mgr. Miroslavou Tomáškovou 
(kolega Bc. Jiří Hort, PhD., se vrátil ke svým kořenům, do Brna).
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Práce s rodinou v rozvodu
Rozvodové problematice se věnujeme od roku 2009. V současné době se 
bohužel zvyšuje procento rozvodů vyznačujících se konfl ikty mezi rodi-
či. Cílem naší práce je dosažení alespoň základní komunikace mezi rodiči 
o věcech, které se týkají dítěte, jednání v jeho zájmu a umění neřešit spory za 
jeho přítomnosti. Naším úkolem je také pomoci rodičům pochopit, že dítě 
potřebuje a zároveň má právo na oba rodiče. 

Služba se rozvinula na základě potřeby OSPOD a úspěšného projektu MPSV 
Rodina: Být dobrým rodičem i po rozvodu z roku 2012, v roce 2014 byl pro-
jekt podpořen Magistrátem města Plzně. 

Asistovaný kontakt  
Součástí práce s rodinou v rozvodu je asistovaný kontakt. V případě, že 
z různých důvodů není možné domluvit samostatné předávání nebo kon-
takt s dětmi u jednoho z rodičů, nabízíme podporu rodině ve formě dohody 
o asistovaném kontaktu nebo může rodič využít našich prostor pro setkává-
ní s dětmi. 
Při práci s rodinou v rozvodu bylo podpořeno 109 klientů, z toho 64 do-
spělých a 45 dětí.
Poskytnuto bylo celkem 275 kontaktů a 1494 intervencí.
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Podpora při práci s dítětem s ADHD, COGMED
Základními třemi znaky v projevu dítěte s ADHD jsou poruchy pozornosti, 
hyperaktivity a impulzivity. Uvědomujeme si, jak náročné je vychovávat dítě 
s ADHD. Proto v rámci práce s rodinou nabízíme pochopení, podporu, radu 
i praktickou pomoc.

S dětmi s ADHD lze pracovat také prostřednictvím metody COGMED. Jed-
ná se o ucelený pětitýdenní program, který napomáhá dětem i dospělým 
s defi city pozornosti tréninkem zvyšujícím kapacitu jejich pracovní paměti, 
která je zásadní jak pro schopnost soustředění, tak pro schopnost přiměřeně 
odolávat rušivým podnětům z okolí a schopnost komplexního uvažování. 

Filiální terapie
Jedná se o speciální 10týdenní tréninkový program pro rodiče, který pomáhá 
posilovat vztah mezi rodičem a dítětem použitím „hrací půlhodinky“ jednou 
týdně.

My Backpack
Metoda My Backpack je podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní ro-
dinné péče. Tato metoda umožňuje dítěti zpracovat traumatický zážitek, 
který prožilo při přechodu z vlastní rodiny do rodiny náhradní, a porozumět 
příčinám tohoto přechodu.

Sandtray
Jde o diagnosticko-terapeutickou projektivní metodu, která využívá práci 
s pískem a fi gurkami. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostřed-
kem pro práci s dětmi, mládeží i dospělými. Metoda práce s fi gurkami 
v písku umožňuje silné prožitky bez zbytečných slov.

Kids´ Skills
Kids´ Skills je způsob, jak pracovat s různými druhy problémů tvořivě, hravě, 
efektivně a na spolupráci zaměřeným způsobem. Problém je vnímán jako 
příležitost naučit se novou dovednost, která zatím není rozvinuta nebo 
u dítěte zatím chybí.
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Kognitivně-behaviorální terapie
Terapie je zaměřená na řešení konkrétních problémů, které klienta tíží, na 
dosahování specifi ckých, předem defi novaných cílů pomocí řady psycholo-
gických metod. KBT terapie pomáhá klientovi zorientovat se přesně v da-
ném problému, uvědomit si, co ho spouští, co ho ovlivňuje, co ho zhoršuje, 
nebo naopak zmírňuje, efektivně řešit své problémy, konstruktivně pracovat 
na tom, aby nepříjemné příznaky odezněly.

VZDĚLÁVACÍ odborné služby
Nabídku odborných služeb jsme rozšířili o akreditované kurzy:

 Úvod do práce s Knihou života 

 Úvod do problematiky institucionální péče

 Úvod do problematiky vedení případových konferencí

 Úvod do supervizí

 Úvod do právních změn v oblasti péče o dítě

Konference 
Ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 se uskutečnil 5. ročník dvoudenní konfe-
rence Aktuální otázky rodinné politiky a praxe, jejímž tématem byl zá-
kon o sociálním pracovníkovi a role sociálního pracovníka – MUŽI z praxe, 
Praktičtí muži v systému SPOD.
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PROJEKTY 

Vánoční krabice
I letos už potřetí jsme byli jednou z podpořených organizací, která díky ak-
tivitě Gábiny Markové a desítkám dětí a rodičů rozdávala v rodinách, kde 
by byly Vánoce velmi chudé, dárky dle přání dětí. Jsou to drobnosti, které 
přináší velkou radost na straně dárců i obdarovaných.

Potravinová banka
Postavili jsme se zodpovědně k problematice sociálně slabých rodin a aktivně 
jsme podpořili založení potravinové banky v Plzni spolu s dalšími organiza-
cemi. Naši klienti tak mohou využívat v případě nouze potravinovou pomoc. 

Setkání pro zájemce o NRP 
V prosinci se v Plzni ve spolupráci s Kruhem rodiny, o.p.s. a Nadací ČEZ usku-
tečnila první z besed věnujících se problematice náhradní rodinné péče, ve-
dená odborným lektorem spolu s pěstounem, který mohl předat své vlastní 
zkušenosti. Projekt pokračuje v roce 2015. 
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AKCE 

I v roce 2014 jsme pořádali tvořivá a zábavná odpoledne pro naše klienty 
a veřejnost s cílem podpořit sociální začleňování našich klientů.

 Škola volá – soutěže a opékání buřtů v Rokycanech

 Velikonoční tvoření v Klatovech

 Velikonoční tvoření v Plzni

 Hurá prázdniny aneb piknik v trávě v Klatovech

 Cesta kolem Hůrky v Klatovech

 Mikulášská besídka v Klatovech

 Andělfest v Plzni

 Den otevřených dveří se stal tradicí, každý rok se snažíme představit  
 něco nového – v roce 2014 to bylo otevření terapeutické místnosti 
 kompletně vybavené pro terapii sandtray.

 Národní potravinová sbírka – čtvrtý listopadový víkend jsme se 
 spolu s ostatními dobrovolníky zapojili do celostátní akce a přímo 
 v supermarketech oslovovali veřejnost, aby svým nákupem podpořila
 potravinovou sbírku.
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Náklady celkem 12 842 884,00 K
Spot ebované nákupy 596 436,00 K

Z toho:
Spot eba materiálu (kancelá ské pot eby, tonery, drobný hardware…) 64 747,00 K
Drobný majetek do limitu 309 293,00 K
Odborná literatura 12 444,00 K
Terapeutické a vzd lávací pom cky 7 054,00 K
Spot eba energie 70 038,00 K
Pohonné hmoty 132 860,00 K
Služby 3 748 873,00 K

Z toho:
Cestovné 49 781,00 K
Náklady na reprezentaci 13 343,00 K
Marketingové služby 5 850,00 K
Vzd lávání a konference 213 505,00 K
Telefony, mobily a internet 226 708,00 K
Nájemné nebytových prostor 331 831,00 K
Nájemné dopravních prost edk 597 378,00 K
Psychologické služby a poradenská innost 69 436,00 K
Právní a ekonomické služby 330 900,00 K
Respitní pé e 225 629,00 K
Subdodávky – vzd lávání p stoun 21 876,00 K
Ubytování p stoun  v rámci povinného vzd lávání 1 274 025,00 K
Ostatní služby 388 611,00 K
Osobní náklady 8 468 444,00 K

Z toho:
Mzdové náklady 6 356 346,00 K
Zákonné sociální pojišt ní 2 086 324,00 K
Ostatní zákonné pojišt ní 25 774,00 K
Ostatní náklady 25 131,00 K
Poskytnuté lenské p ísp vky 4 000,00 K

Výnosy celkem 12 842 959,00 K
Tržby za vlastní výkony a zboží 50 216,00 K
Ostatní výnosy 495 299,00 K

Z toho:
P ísp vky p stoun  na ubytování v rámci povinného vzd lávání 425 490,00 K
J and T – Hledáme p stouny 7 900,00 K
Ostatní výnosy 61 909,00 K
P ijaté lenské p ísp vky 2 000,00 K
Provozní dotace 12 295 444,00 K

Z toho:
MPSV Rodina – Terapeutické intervence u d tí 288 536,00 K
Statutární m sto Plze  – Terapeutické intervence u d tí 50 000,00 K
Statutární m sto Plze  – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s 200 000,00 K
MPSV – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi 5 199 000,00 K
Plze ský kraj – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi 40 900,00 K
Ú ad práce – P ísp v k na výkon p stounské pé e 6 200 179,00 K
Ú ad práce – Spole ensky ú elné pracovní místo 314 829,00 K
And lfest – Plze  2015 2 000,00 K

Hospodá ský výsledek celkem 75,00 K

FINANCE
Přehled výnosů a nákladů za celou organizaci 
Domus – Centrum pro rodinu v účetním roce 2014
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Náklady celkem 6 969 632,00 K
Spot ebované nákupy 204 384,00 K

Z toho:
Spot eba materiálu (kancelá ské pot eby, tonery, drobný hardware…) 31 795,65 K
Drobný majetek do limitu 71 766,35 K
Odborná literatura 4 055,00 K
Terapeutické a vzd lávací pom cky 5 577,00 K
Spot eba energie 20 126,00 K
Pohonné hmoty 71 064,00 K
Služby 2 314 838,00 K

Z toho:
Cestovné 21 031,00 K
Náklady na reprezentaci 500,00 K
Marketingové služby 3 450,00 K
Vzd lávání a konference 103 523,00 K
Telefony, mobily a internet 93 892,00 K
Nájemné nebytových prostor 75 392,00 K
Nájemné dopravních prost edk 275 384,00 K
Psychologické služby a poradenská innost 36 800,00 K
Právní a ekonomické služby 69 400,00 K
Respitní pé e 225 529,00 K
Subdodávky – vzd lávání p stoun 21 876,00 K
Ubytování p stoun  v rámci povinného vzd lávání 1 274 025,00 K
Ostatní služby 114 036,00 K
Osobní náklady 4 445 356,00 K

Z toho:
Mzdové náklady 3 331 918,00 K
Zákonné sociální pojišt ní 1 098 533,00 K
Ostatní zákonné pojišt ní 14 905,00 K
Ostatní náklady 5 054,00 K
Výnosy celkem 6 948 398,00 K
Ostatní výnosy 433 390,00 K

Z toho:
P ísp vky p stoun  na ubytování v rámci povinného vzd lávání 425 490,00 K
J and T – Hledáme p stouny 7 900,00 K
Provozní dotace 6 515 008,00 K

Z toho:
Ú ad práce – P ísp v k na výkon p stounské pé e 6 200 179,00 K
Ú ad práce – Spole ensky ú elné pracovní místo 314 829,00 K

Hospodá ský výsledek celkem -21 234,00 K

FINANCE
Přehled výnosů a nákladů v rámci projektu 
Náhradní rodinná péče v účetním roce 2014 
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Náklady celkem 5 795 550,00 K
Spot ebované nákupy 389 019,00 K

Z toho:
Spot eba materiálu (kancelá ské pot eby, tonery, drobný hardware…) 30 693,00 K
Drobný majetek do limitu 233 600,00 K
Odborná literatura 8 388,00 K
Terapeutické a vzd lávací pom cky 1 478,00 K
Spot eba energie 53 333,00 K
Pohonné hmoty 61 527,00 K
Služby 1 379 406,00 K

Z toho:
Cestovné 28 752,00 K
Marketingové služby 2 400,00 K
Vzd lávání a konference 99 158,00 K
Telefony, mobily a internet 132815
Nájemné nebytových prostor 256 190,00 K
Nájemné dopravních prost edk 321 992,00 K
Psychologické služby a poradenská innost 41 636,00 K
Právní a ekonomické služby 261 500,00 K
Ostatní služby 234 963,00 K
Osobní náklady 4 019 406,00 K

Z toho:
Mzdové náklady 3 020 921,00 K
Zákonné sociální pojišt ní 987 620,00 K
Ostatní zákonné pojišt ní 10 865,00 K
Ostatní náklady 7 719,00 K

Výnosy celkem 5 778 436,00 K
Provozní dotace 5 778 436,00 K

Z toho:
MPSV Rodina – Terapeutické intervence u d tí 288 536,00 K
Statutární m sto Plze  – Terapeutické intervence u d tí 50 000,00 K
Statutární m sto Plze  – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi 200 000,00 K
MPSV – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi 5 199 000,00 K
Plze ský kraj – Sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi 40 900,00 K

Hospodá ský výsledek celkem -17 114,00 K

FINANCE
Přehled výnosů a nákladů v rámci projektu 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v účetním roce 2014



21

Náklady celkem 52 595,00 K
Spot ebované nákupy 2 463,00 K

Z toho:
Spot eba materiálu (kancelá ské pot eby, 
tonery, drobný hardware...)

2 463,00 K

Služby 34 090,00 K
Z toho:

Náklady na reprezentaci 11 143,00 K
Ostatní služby 22 947,00 K
Osobní náklady 3 678,00 K

Z toho:
Mzdové náklady 2 745,00 K
Zákonné sociální pojišt ní 933,00 K
Ostatní náklady 12 364,00 K

Výnosy celkem 59 245,00 K
Tržby za vlastní výkony a zboží 49 616,00 K
Ostatní výnosy 9 629,00 K

Z toho:
Ostatní výnosy 9 629,00 K

Hospodá ský výsledek celkem 6 650,00 K

FINANCE
Přehled výnosů a nákladů za vedlejší činnost – hospodářská činnost pro rok 
2014
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ 

MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU 

PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ

PROJEKTU PLZEŇ 2015

NADACI J & T

NADACI ČEZ

Poděkování patří i kolegům z oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve všech 
regionech, kde působíme. 

Dále Věře Bechyňové, DiS., PhDr. Evě Rotreklové a PhDr. Lence Průšové, PhD., 
za metodickou podporu a Mgr. Daně Šedivé, Mgr. Lence Kroupové a Mgr. Mo-
nice Havlíčkové za supervizní podporu.
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