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3. rok plavby, rok 2011 byl pod vládou Venuše, která není tak nároèná jako Slunce, jež vládlo roku 

2010. Do života nevnáší sice žádné velké zlomy (proto byla ve staré astrologii oznaèována jako „Malé 

štìstí“), ale ze všech sil se snaží, aby pohody bylo více než v jiných letech a aby byl život plný malých 

pøíjemností :-).  
Snad se nám podaøilo spolu s Venuší pøinést více pohody a drobných pøíjemností do života rodin, 

které s námi spolupracovaly. Mám radost, že jsme se v moøi, do kterého jsme vplouvali jako malá 

organizace, neutopili, že nám stále vítr foukal do plachet. Øídit takovou flotilu a tak velkou posádku 

bylo nároèné a nauèit se soužití nebo snad souplutí na vodì, bylo naším nejvìtším úkolem. 
Rok 2011 znamenal finanèní jistotu a rozvoj díky Individuálnímu projektu „Podpora sociálních služeb 
v Plzeòském kraji“. Program náhradní rodinné péèe získal pevný obrys, finance a svùj stálý tým. Daøilo 

se nám naplòovat podmínky všech projektù. Strategické plánování dalo jasnìjší smìr naší plavbì. 
Rok 2012 vyhlížím s jistým vzrušením, protože nás èeká nové moøe – nové proudy, snad i úlovky, ale 

také rizika – to všechno oèekávám od novely  zákona è. 359/1999 Sb., o  sociálnì právní ochranì dìtí.

Pøipravujeme se tedy na vplutí do nových vod. Pøeji nám všem, aby se nám v nich dobøe plulo, aby 

nové moøe pøineslo kýžené zmìny v oblasti péèe o ohrožené dìti.

Jazykový koutek

POZOR NA JAZYK jako nelatináøi, zvolili jsme pøed lety pro název organizace latinské slovo. 
Netušili jsme, jaké problémy to pøinese. 
PROSÍM mluvte o nás v dobrém a radìji nás neskloòujte - „pracujete ve sdružení
Domus?” – „ano pracuji v o.s. DOMUS” nebo „pracuji ve sdružení DOMUS”. „Ve sdružení 
DOMUS se nám líbí”.

 Ú vodní slovo
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Léto- založení o. s. DOMUS -nestátní neziskové organizace,
 z nadšení a zkušeností tøí sociálních pracovnic.

Jsme jedna z 1. organizací v PLZNI, která pùsobí preventivnì 
proti umis�ování dìtí do dìtských domovù.

Podpora o. s. STØEP -1.  organizace v ÈR, která zaèala se 
sanováním rodin jako prevencí umis�ování dìtí do  dìtských 
domovù - nás drží nad vodou.

Od  do  pracujeme v rodinách a ve volném èase 
svépomocnì zaøizujeme kanceláø. Natíráme a stále uklízíme.

léta léta

2   Historie
2009 

2011

Léto podzim a  zase zima … pracujeme a rozšiøujeme tým.

2010 Léto 
Podzim

Zima 

 

- pøipluly nám naše 1. finanèní zdroje – velká ryba.
- rozvoj organizace úspìch ve veøejných zakázkách 

Plzeòského kraje.
Místo 3 zamìstnancù je nás 14.
Z jedné poboèky je poboèek 7.
Mìníme své cíle - zmìna stanov - rozšíøení èinnosti o práci 
s náhradními rodinami.

- zahøíváme se „týmováním“ –  je nás hodnì, uèíme se být 
dobrým velkým týmem.

- vzniká tým pro náhradní rodinnou péèi.
Jsme jedna z prvních organizací v Plzni, která pracuje s dìtmi, rodièi 
a náhradními rodièi. 
Navázali jsme spolupráci s psychologem a speciálním pedagogem.
Strategické plánování - mìníme veøejný závazek organizace.

 

Jaro
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Je nestátní, nezisková organizace - není to firma, která vydìlává peníze. Na svou èinnost získává dotace 
státu, granty nadací, dary sponzorù. Nejvìtším zdrojem financí jsou dotace státu.
Dotace jsou vázány pøedevším na poskytování sociálních služeb – program Sanace  a na náhradní 
rodinnou péèi – program Náhradní rodinná péèe. 
Sdružení má povìøení k sociálnì právní ochranì dìtí – mùže vykonávat aktivity smìøující k hájení zájmù 
dìtí, jejich zdravé výchovy a výživy a podpoøe rodièù v naplòování jejich rodièovské zodpovìdnosti dle 
zákona 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí.
Poskytujeme rodinám s dìtmi tzv. sociálnì aktivizaèní služby dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních 
službách. 

e sdružení DOMUS pracují vysokoškolsky vzdìlaní zamìstnanci - sociálnì- terapeutiètí pracovníci, 
psycholog, etoped, speciální pedagog, právník, terapeut. 
Spolupracujeme s rodièi, kteøí chtìjí nìco ve své rodinì zmìnit a z rùzných dùvodù potøebují podporu, 
pomoc. Ale èasto spolupracujeme i s rodièi, kteøí jsou nuceni nìco zmìnit (riziko sankce orgánu sociálnì 
právní ochrany dìtí, tlak školy, dìtské lékaøky, doporuèení soudu).
A� už k nám klient pøišel sám, nebo mu byla spolupráce doporuèena školou, lékaøem èi orgánem sociálnì 
právní ochrany dìtí, èi dokonce mu byla spolupráce naøízena soudem, pomáháme klientovi pøedevším 
hledat jeho vlastní cesty.  Snažíme se provázet jej tak, aby jeho krok byl jistìjší a dokázal jít co nejdøíve 
bez nás.

Sociální služby poskytujeme Zdarma.  
.Poskytujeme i služby, které mohou být zpoplatnìny – mediace, videotrénink interakcí, rodinná terapie

V

3   Predstavení

3  .  Proc pomáháme detem a jejich rodicum1
Každý chce mít svùj domov, nejenom ten dìtský, chce domov na celý život. Vìøíme, že takovým 
domovem je rodina. 

Vìøíme, že rodièe chtìjí být dobrými rodièi. Možná je to nikdo neuèil a nikdo s nimi o tom nemluvil.  
Není to tak samozøejmé, obstát v roli rodièe. Proto pomáháme dìtem prostøednictvím pomoci jejich 
rodinì.
Stavìt domov pouze jako dìtský pokoj, mùže také znamenat, že vychováme velké dítì bez domova. Jsme 
pro to, vychovávat dìti v rodinách a uèit jejich rodièe být dobrými dospìlými rodièi, kteøí si uvìdomují 
potøeby svých dìtí a dokáží je v co nejvyšší možné míøe zajistit.  A pokud nedokáží sami, pak jim 
pomáháme hledat zdroje, které by mohly tyto potøeby saturovat, èi suplovat.

o

Obèanské sdružení Domus - Centrum pro rodinu
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Organizace Domus – Centrum pro rodinu poskytuje služby rodinám s dìtmi 

nacházejícími se v takové životní situaci, kterou sami vnímají jako nepøíznivou a která 

má negativní vliv na zdravý vývoj dítìte. 

Služby jsou poskytovány všem èlenùm rodiny, kteøí se chtìjí a mohou podílet na øešení situace a to 
prostøednictvím intenzivní spolupráce zamìøené zejména na hledání zdrojù uvnitø rodiny a zapojení 
odborníkù, kteøí mohou pøispìt k dosažení nejlepšího zájmu dítìte. To vše za úèelem vytvoøení 
stabilního rodinného prostøedí vedoucího k bezpeènému a podnìtnému vývoji dítìte a pro spokojené a 
zdravé soužití všech èlenù rodiny. 

Služba je poskytována ve vybraných regionech Plzeòského kraje, v domácím prostøedí, prostorách 
organizace nebo po domluvì i jinde a to bezplatnì, diskrétnì a s respektem k možnostem a potøebám 
rodiny.

4  Verejný závazek - co, komu, proc a jak poskytujeme a kde

4    . Sluzby jsou urceny:1

Rodièùm s dìtmi ve vìku  0-18 let, 
prarodièùm nebo dalším èlenùm rodiny, kteøí mají v péèi dítì nebo chtìjí øešit situaci rodiny, která má 
negativní vliv na zdravý vývoj dítìte,
náhradním rodièùm,
zájemcùm o náhradní rodinnou péèi,
odborníkùm, kteøí se potkávají s rodinou a chtìjí pøispìt k øešení jejich situace – uèitelùm, lékaøùm, 
sociální pracovníkùm apod. 
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4  .   Principy organizace:2

Zájem dítìte

Respekt

Osobní pøístup

Dostupnost

Diskrétnost

Dobrovolnost 

Bezplatnost 

Rovnost 

 
Pøi spolupráci s klientem je takovým zájmem snaha podporovat možnosti dítìte vyrùstat v rodinném 
prostøedí za úèelem svého plného a harmonického rozvoje osobnosti a v atmosféøe štìstí, lásky a 
porozumìní, a to pøednostnì v péèi své pùvodní rodiny. 

Sociální pracovník vnímá klienta jako partnera, službu poskytuje s ohledem k jeho zájmùm, názorùm, 
pøáním a projevùm svobodné vùle. 

Sociální pracovník pøistupuje ke klientovi s ohledem na jeho jedineènost, potøeby, schopnosti a 
možnosti. 

Služba je klientovi poskytována terénní i ambulantní formou s ohledem k potøebám a pøáním klienta.

Pøi spolupráci s klientem je zachována dùvìrnost a citlivost informací svìøených jednotlivým 
pracovníkùm organizace.

Služba je klientovi poskytována na základì jejich svobodného rozhodnutí a informovaného souhlasu. 
Výjimkou mùže být poskytnutá intervence urèená soudním rozhodnutím, pøípadnì práce s klientem 

na základì žádosti jeho zákonného zástupce. 

 

Sociální služby jsou klientovi poskytovány bezplatnì. Ostatní služby mohou být zpoplatnìny. 

Sociální pracovník pøistupuje ke každému klientovi stejnì, bez ohledu na jeho sociální statut èi jiný znak 
(vìk, vzhled, pohlaví, etnicita, sexuální orientace, zdravotní handicap, vyznání a další).
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4.   Cíle organizace:3

 Krátkodobé: 
Pùsobit preventivnì pøed umis�ováním dìtí do ústavní výchovy.

Snižovat poèty dìtí umístìných v ústavních zaøízeních.

Stabilizace a rozvoj funkcí rodiny.

Zajiš�ovat a poskytovat následnou péèi a poradenství náhradním rodinám.

Dlouhodobé: 
Hájit zájmy cílové skupiny a dodržování práv v kontextu vstupu ÈR do Evropské unie.

Rozvíjet multidisciplinární spolupráci.

Podporovat systémové zmìny v péèi o ohrožené dìti

Zvyšovat podíl náhradní rodinné péèe v systému služeb pro dìti bez rodinného zázemí.

Zajiš�ovat vzdìlávací programy zamìøené na rozvoj a podporu náhradní rodinné péèe (NRP) a 

informovat o NRP veøejnost.

Pøíprava a realizace programù, které usnadní zaèlenìní náhradních rodin do života spoleènosti.

Vytváøet sí� fungujících odborných služeb podporující náhradní rodiny, iniciovat setkávání 

náhradních rodin.

A)

B) 
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Vìtšina klientù se do programu Sanace dostane na základì doporuèení pracovnice sociálnì právní 
ochrany dìtí tzv. OSPOD.

Rodina se na nás obrací sama zejména v pøípadì rozvodu nebo s výchovnými problémy dospívajících 
dìtí. 

Rodiny se do naší služby dostanou i spoluprací s institucemi (Dìtský diagnostický ústav, Støedisko 
výchovné péèe, Dìtské domovy, školy, lékaøi).

Zøídka se stává, že se na nás obrátí škola, èi lékaø – budeme rádi, když se na nás tyto subjekty budou 
obracet èastìji, služba by tak mohla pùsobit více v oblasti prevence a vèasné podpory. 

90%

4%

6%

5.1 Odkud klienti pricházejí:

5  Program Sanace

používáme termín sanace, i když se nìkomu nelíbí. Vìtšina si vybaví nejspíš starý vlhký dùm, 
nároènou práci, kdy se snažíte zabránit dalšímu poškozování a chcete pøedejít vìtším škodám.  
A to vlastnì vystihuje práci v programu Sanace.  Práce s celou rodinou, kdy èasto cestou 
drobných krùèkù chceme dojít k pozitivní zmìnì.

Díky podpoøe Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeòském kraji“ je projekt 
realizován v 7 poboèkách. A sice v Plzni v obvodech UMO1 - Alej Svobody 881/56 a UMO3 - 
Høímalého 631/4, v Klatovech - Nádražní 201, Stodì - Nádražní 722, Nýøanech - Dr. Klementa 451 
a Kaznìjovì - Pod Továrnou 333. 

Koncem roku jsme odstartovali projekt Krok návratu domù sbírkového projektu Pomozte dìtem, 
který podpoøí rodièe dìtí v ústavní výchovì a v náhradní rodinné péèi  v jejich setkávání.

V roce 2011 nám v rodinách pomáhali díky projektu Výboru Dobré vùle rodinní asistenti. Jejich 
pomoc spoèívala pøedevším v podpoøe domácí pøípravy do školy.
V létì jsme ve spolupráci s DDM Radovánek Kaznìjov realizovali týdenní pobytovou akci. Akce 
mìla inkluzivní charakter, dìti z rodin z nízkého socioekonomického prostøedí navázaly pøátelství 
s dìtmi, které vyrùstají v lepších podmínkách.
 
Všechny poboèky mají pevnou dobu, kdy lze využít konzultaci èi poradenství.  

.  pouze .
91% služeb je ale poskytováno pøímo v rodinì, resp. v domovì klientù, pøípadnì jako doprovod 
do školy èi na úøad.

Tato doba je vždy od 9 do 12 hodin každé pondìlí a støedu V Kaznìjovì v pondìlí
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 v roce 2011 nedošlo k žádné výrazné zmìnì v nejvíce øešených problémech rodin, se kterými jsme 
pracovali.

Nejèastìjším problémem je a s tím související podpora v  a podpora
 v udržení si stávajícího .
Pro rodièe je èím dál tím dùležitìjší  . Èasto jsou vùèi škole negativnì 
nastaveni, hájí pøedevším své dítì a nejsou ochotni hledat spolu se školou vhodné øešení. Rodièe 
èasto pøenášejí zodpovìdnost za chování svých dìtí na školu. Ne vždy se nám daøilo vytvoøit 
z rodièù, školy a dítìte spolupracující partnery. V pøípadech, kdy tomu tak bylo, znamenala 
spolupráce znaèný pøínos pro celou rodinu i školu.

  
  

hospodaøení rodin øešení dluhù
bydlení

podpora v jednání se školou

5.  2 S cím jsme pomáhali nejcasteji



5.3  Zajištení programu SANACE
Personální:

Finanèní:

 
tým tvoøili sociálnì terapeutiètí pracovníci - Mgr. Jana Kocourková, Pavlína Kubeèková, Dis., 
Mgr. Eva Žùrková, Mgr. Radka Faifrová, Bc. Josef Moravec, Mgr. Dagmara Kadlecová, Dana Klimentová, 
Bc. Adéla Maøíková, Kristýna Janoušková, Dis.
Podporou je právní podpora Mgr. Davida Sedláèka, psychologická podpora Mgr. Jany Macnerové, 
etopedická podpora Mgr. Renaty Lavièkové

 
Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeòském kraji“, projekt Pomozte dìtem! organizovaný 
Èeskou televizí a Nadací rozvoje obèanské spoleènosti, projekt KROK návratu domù Výboru dobré vùle 
Nadace Olgy Havlové

8

Dìtem jsme pomáhali v .  A díky asistentùm  také s jejich 
. Èastá byla také podpora v komunikaci s rodièi a hledání konsensu v zapojení se 

do domácích povinností. 

 jsou velmi nároèné pro všechny èleny rodiny. øeší situaci v tìžkých 
rozvodových øízeních. Umožòují rodièùm a dìtem setkávat se i v dobì neukonèeného rozvodu, 
nebo  po rozvodu v pøíjemném prostøedí – bez stresu, rozpakù, hádek a boje.

 … pomoc s vyøízením obèanského prùkazu, rodného listu, pravidelné návštìvy lékaøe, zubaøská 
péèe, kartièky zdravotní pojiš�ovny, dluh na plynu, bezlepková dieta, návrat opilého syna, hádka 
s manželem, úkolníèek, mytí nádobí, pomùcky do školy, kapesné…to jsou krùèky naší spolupráce.

seberealizaci ve volném èase pøípravou 
do školy

Rozvody  Asistované kontakty

Výhled do roku 2012
s dùležitými partnery

246

 41% - 2,5       32 % - 1,0  14 % - 1,0       14 % - 1,5 
 11 % - 1,0       7 % - 0,7

4380
991

 

Znepokojuje nás, že mnoho rodin konèí v ubytovnách, kde rodina ztrácí soukromí, dìti èasto 
nemají adekvátní místo pro pøípravu do školy, hùøe se udržuje hygiena, dostávají se 
do specifického sociokulturního prostøedí, které èasto není pro jejich další vývoj dobrým vzorem.

V roce 2011 bylo podpoøeno celkem  klientù na všech poboèkách.

Zastoupení klientù v celkovém poètu z jednotlivých poboèek: 

procenta klientù - úvazek pracovníka

Plzeò Nýøany       Klatovy Rokycany 
Stod Kralovice  

V roce 2011 bylo poskytnuto celkem  intervencí v délce trvání od 30 do 180 
minut a  kontaktù v délce trvání do 15 minut.

 – chceme naplòovat projekty, vzdìlávat se, ve vìtší míøe spolupracovat 



Z poèátku roku jsme se vìnovali zjištìní potøeb souèasných pìstounských rodin. Zapojili jsme se 
do projektu informaèního støediska Mikuláš o.p.s., kde øešíme otázky metodik práce, sdílení 
pøíkladù dobré praxe, legislativu. Dále jsme se úèastnili konferencí a semináøù se zamìøením 
na náhradní rodinnou péèi a transformaci systému péèe o ohrožené dìti. 
Rozvinuli jsme spolupráci s plzeòskými kluby náhradních rodièù Klubíèkem a Sovièkou. Spoleènì 
jsme realizovali nìkolik akcí  - velikonoèní tvoøení, den dìtí, tvoøení s filmem I a II, Mikuláše, 
vánoèní tvoøení a návštìvu muzikálu Popelka.
V kvìtnu jsme s pìstounskými rodinami vyrazili do Prahy. Podaøilo se nám podpoøit pìstounské 
rodiny, které se dosud neúèastnily spoleèných akcí v setkávání, ve sdílení zkušeností.  Akce jsou 
jednak odlehèením pro rodièe, s jejich realizací nám pomáhají dobrovolníci, ale také jsou 
pøíležitostí pro další navázání spolupráce s rodinami s novì pøijatými dìtmi. 
Na podzim jsme realizovali náš první spoleèný víkend. Byl u vody a o vodì, o rodinných 
rybnících, ve kterých plují rùzné ryby a rybièky. Pobyt ve Františkových lázních podpoøil 
pìstounské rodiny ve sdílení zkušeností  i obav. Nejen veèerní povídání ukázalo, že doprovázení 
náhradních rodin je opravdu potøebné. Na základì této spoleèné zkušenosti zaèala s nìkolika 
rodinami dlouhodobá spolupráce. Náhradní rodiny ocenily, že v týmu je psycholog i speciální 
pedagog. Víkend byl zamìøen na zážitkové a sebepoznávací aktivity, byl èas i pro obyèejný 
„voraz“, který pìstouni rozhodnì potøebují. 
Doprovázení, psychologická a speciálnì pedagogická pomoc, byla poskytována  30 rodinám. 
S 8 rodinami je navázána dlouhodobá spolupráce.
Koncem roku se èást týmu zúèastnila vzdìlávání v brnìnské organizaci TRIADA pod vedením její 
øeditelky PhDr. Evy Rotreklové
Ve Sdružení pìstounských rodin jsme náhradní rodièe seznámili s metodou videotrénink interakcí.
Uspoøádali jsme veøejnou besedu o NRP s úèastí psychologa, speciálního pedagoga a pracovníkù 
KÚ PK.
Propagovali jsme náhradní rodinnou péèi v Èeské televizi v poøadu Sama doma a v Èeském 
rozhlase Plzeò.
Výhled do roku 2012:  chceme se pøipravit  na transformaci systému péèe o ohrožené dìti, 
rozšíøit poèet spolupracujících rodin, zajistit vysoký standard služeb pro náhradní rodièe a zájemce 
o náhradní rodièovství. Propagovat náhradní rodinnou péèi. Vzdìlávat se. A ještì nìco navíc …

6  Program Náhradní rodinná péce

6.1 Zajištení programu Náhradní rodinná péce
Personální:  

Finanèní:

Mgr. Romana Svobodová – speciální pedagog, Bc. Radka Musilová a Vìra Anežka Vondrášková, 
Dis.  – sociálnì terapeutiètí pracovníci, Mgr. Renata Lavièková – etoped, Mgr. Jana Macnerová – 
psycholog, Mgr. Lucie Šanderová – sociálnì terapeutický pracovník (do èervna 2011)

MPSV Odbor rodiny a dávkových systémù, Pomozte dìtem! organizovaný Èeskou televizí a 
Nadací rozvoje obèanské spoleènosti 
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Letos jsme opìt uspoøádali na Krajském úøadu Plzeòského kraje konferenci. Druhý roèník 
konference byl dvoudenní s názvem „ Aktuální otázky rodinné politiky a praxe II“
Øeditelka organizace se stala konzultantkou MPSV a spolu s dalšími kolegy z celé ÈR se tak 
podílí na chystaných zmìnách v oblasti poskytování sociálních služeb.
Ze strategického plánování sdružení vzešlo revidované poslání organizace. Ukázalo se, že nejvíce 
je potøeba vìnovat se vyladìní týmu a nejvìtší plus organizace je metodická podpora a kvalitní 
zázemí.
Zapojili jsme se do strategického plánování ve Spáleném Poøíèí a ve Stodì.

Výhled do roku 2012: chceme opìt uspoøádat kvalitní konferenci, realizovat výstupy strategického 
plánování. V maximální míøe se chceme podílet na podpoøe legislativních zmìn v oblasti péèe o 
ohrožené dìti a v oblasti sociálních služeb.

7  Jiné Aktivity

8  2% z daní
Každý rok se mùžete sami rozhodnout, komu vìnujete své dvì procenta z daní
Váš finanèní dar dokáže pomoci, když je nejhùø, když není co jíst (tak rychle to nadace neumí). 
Váš finanèní dar dokáže vykouzlit úsmìv dítìte, které dostalo èasopis, prùkazku do knihovny nebo 
lístek do kina, protože se zlepšilo ve škole, pomáhá doma, dodržuje rodinnou dohodu.
Nechceme, aby dìti chtìly do dìtských domovù, protože tam mají kapesné, hezký pokoj, 
dárky…
Využití darù:
Nákup potravin rodinám, které se dostanou do finanèní tísnì – jedná se o mimoøádnou pomoc 
v akutní krizi.
Finanèní pomoc rodinám, v nichž by bez této pomoci hrozilo odebrání dìtí – napø. otec dostal 
pouze zálohu výplaty, nemohou uhradit celé nájemné a hrozí, že budou vystìhováni. Z darù jim 
lze poskytnout bezúroènou pùjèku na zaplacení nájemného. Zaplacení nìkterých zájmových 
kroužkù dìtem – vyžadujeme spoluúèast rodièù, jde o dìti, kterým zájmový kroužek umožní 
zaèlenit se do kolektivu vrstevníkù, získají zážitky, které jim rodina není schopna umožnit, ale 
jsou dùležité pro jejich sociální a duševní rozvoj.
S Vaší finanèní pomocí uèíme rodiny hospodaøit – vždy peèlivì zvažujeme, zda rodina nemá 
opravdu jinou možnost. Klient podává písemnou žádost, která je vedena takovou formou, aby se 
zamyslel nad tím, co udìlá pøíštì, aby se do takové situace už nedostal, aby reflektoval, co ho 
do situace pøivedlo.
Zaujala Vás tato forma pomoci? Rádi se s Vámi setkáme osobnì a více Vás seznámíme s èinností 
sdružení.

Domus – Centrum pro rodinu, Høímalého 631/4  Plzeò, 301 00      IÈ: 22842250

Rozhodli jste se podpoøit nás finanènì? Dìkujeme.

Èíslo úètu: 43-5193300247/0100
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27 152,00 

Výsledovka analyticky 
Domus - Centrum pro rodinu 

Èíslo 
úètu 

IÈ: 22842250 

Poèáteèní 
     stav 

Rok: 2011 Dne: 26.03.2012 

Obraty za 
období D Název úètu 

 Obraty za 
období MD 

                Strana 1 
Tisk vybraných záznamù 

Obraty 
 rozdíl 

Koncový 
   stav 

Náklady 

501001Spotøeba materiálu 
501002Nákup drobného majetku do limitu 
501003Materiál akce Domus 
501005Spotø.toner, náplnì tiskárny HW 
501006PHM 
501007Mat.auta 
501091Spotøeba materiálu HÈ 
501092Nákup drobného majetku do limitu HÈ 
501096PHMHÈ 
502001Spotøeba energie RWE 
502002Spotøeba energie Èez 
502003Spotøeba energie ORP_Rokycany 
503001Spotøeba auta 
50xSpotøebované nákupy 

512000Cestovné 
513000Náklady na reprezentaci 
513091Náklady na reprezentaci HÈ 
518001Služby 
518002Subdodávka 
518003Marketingové služ., propagace 
518004Nájemné 
518005Akce Domus 
518007Vzdìlání, školení, konference 
518008Telefony,mobily, internet 
518009Nájemné Rokycany 
518010Nájemné ORP Klatovy 
518011Nájemné ORP Stod 
518012Nájemné vozidla 
518013Nájemné UMO1 Plzeò1 
518014Zajištìní volnoèasových aktivit ORP Nýøany 
518015poradenská èinnost 
518016nájem ORP Kralovice 
518091SlužbyHÈ 
518097Vzdìlání, školení, konference HÈ 
518999poštovné 
51xSlužby 

521001Mzdové náklady 
524001Zákonné sociální pojištìní 
527001Zákonné pojištìní zamìstnancù 
527002Ostatní pojištìní 
52xOsobní náklady 

538001Ostatní danì a poplatky 
538091Ostatní danì a poplatky HÈ 
53xDanì a poplatky 

542001Ostatní pokuty a penále,úrok fu 
544000Úroky 
549000Jiné ostatní náklady 
549001Poplatky bance 
549999Jiné ostatní náklady - pøeplatky 
54xOstatní náklady 

582000Poskytnuté èlenské pøíspìvky 
58xPoskytnuté pøíspìvky 

Náklady celkem 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 39 419,58 
129 817,60 
  1 182,00 
 17 443,40 
107 002,50 
    502,00 
    348,00 
  5 000,00 
  3 500,00 
 21 285,84 
 10 826,81 
  5 073,90 
    138,00 
341 539,63 

    7 128,00 
   31 713,95 
    7 278,65 
  173 482,98 
    1 000,00 
   17 815,00 
   48 000,00 
    6 985,00 
  156 449,00 
  126 747,95 
   21 924,00 
   60 480,00 
   24 000,00 
  565 428,00 
   37 831,68 
    8 100,00 
   46 400,00 
    6 000,00 
    2 400,00 
    6 000,00 
      660,00 
1 355 824,21 

2 956 859,00 
  915 502,00 
    5 921,00 
   10 823,25 
3 889 105,25 

1 600,00 
2 000,00 
3 600,00 

2 438,00 
    9,05 
    0,40 
4 239,50 
   -0,39 
6 686,56 

1 000,00 
1 000,00 

5 597 755,65 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 39 419,58 
129 817,60 
  1 182,00 
 17 443,40 
107 002,50 
    502,00 
    348,00 
  5 000,00 
  3 500,00 
 21 285,84 
 10 826,81 
  5 073,90 
    138,00 
341 539,63 

    7 128,00 
   31 713,95 
    7 278,65 
  173 482,98 
    1 000,00 
   17 815,00 
   48 000,00 
    6 985,00 
  156 449,00 
  126 747,95 
   21 924,00 
   60 480,00 
   24 000,00 
  565 428,00 
   37 831,68 
    8 100,00 
   46 400,00 
    6 000,00 
    2 400,00 
    6 000,00 
      660,00 
1 355 824,21 

2 956 859,00 
  915 502,00 
    5 921,00 
   10 823,25 
3 889 105,25 

1 600,00 
2 000,00 
3 600,00 

2 438,00 
    9,05 
    0,40 
4 239,50 
   -0,39 
6 686,56 

1 000,00 
1 000,00 

5 597 755,65 

 39 419,58 
129 817,60 
  1 182,00 
 17 443,40 
107 002,50 
    502,00 
    348,00 
  5 000,00 
  3 500,00 
 21 285,84 
 10 826,81 
  5 073,90 
    138,00 
341 539,63 

    7 128,00 
   31 713,95 
    7 278,65 
  173 482,98 
    1 000,00 
   17 815,00 
   48 000,00 
    6 985,00 
  156 449,00 
  126 747,95 
   21 924,00 
   60 480,00 
   24 000,00 
  565 428,00 
   37 831,68 
    8 100,00 
   46 400,00 
    6 000,00 
    2 400,00 
    6 000,00 
      660,00 
1 355 824,21 

2 956 859,00 
  915 502,00 
    5 921,00 
   10 823,25 
3 889 105,25 

1 600,00 
2 000,00 
3 600,00 

2 438,00 
    9,05 
    0,40 
4 239,50 
   -0,39 
6 686,56 

1 000,00 
1 000,00 

5 597 755,65 

Výnosy 

602001Konference, školení,pøednášky 
60xTržby za vlastní výkony a za zboží 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

27 152,00 
27 152,00 

27 152,00 
27 152,00 

27 152,00 

9  Finance
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Tisk vybraných záznamù: 

Datum >= 01.01.2011, 

Datum <= 31.12.2011 

Výsledovka analyticky 
Domus - Centrum pro rodinu 

Èíslo 
úètu 

IÈ: 22842250 

Poèáteèní 
     stav 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Rok: 2011 Dne: 26.03.2012 

Obraty za 
období D 

    87,55 
16 822,00 
 8 100,00 
    70,00 
25 079,55 

 8 800,00 
 4 000,00 
12 800,00 

4 937 360,95 
  450 735,00 
   55 405,00 
   90 000,00 
5 533 500,95 

5 598 532,50 

Název úètu  Obraty za 
období MD 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

                Strana 2 
Tisk vybraných záznamù 

Obraty 
 rozdíl 

    87,55 
16 822,00 
 8 100,00 
    70,00 
25 079,55 

 8 800,00 
 4 000,00 
12 800,00 

4 937 360,95 
  450 735,00 
   55 405,00 
   90 000,00 
5 533 500,95 

5 598 532,50 

776,85 
776,85 

Koncový 
   stav 

    87,55 
16 822,00 
 8 100,00 
    70,00 
25 079,55 

 8 800,00 
 4 000,00 
12 800,00 

4 937 360,95 
  450 735,00 
   55 405,00 
   90 000,00 
5 533 500,95 

5 598 532,50 

644000Úroky 
648001Èerpání fondu zisk 2012 
649000Jiné ostatní výnosy 
649999Jiné ostatní výnosy - pøeplatky 
64xOstatní výnosy 

682001Pøijaté dary 
684000Pøijaté èlenské pøíspìvky 
68xPøijaté pøíspìvky 

691003Dotace ESF 
691004DotaceMPSV-rodina_pìstounská péèe 
691005NROS-Pomozte dìtem 
691006Výbor dobré vùle - NOH 
69xProvozní dotace 

Výnosy celkem 

Hospodáøský zisk za období 
Hospodáøský zisk celkem 

12



10 Podekování  

MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ ÈR
EVROPSKÉ UNII
ODBORU SOCIÁLNÍCH VÌCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ KRAJSKÉHO ÚØADU PLZEÒSKÉHO 
KRAJE
ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU MÌSTA PLZNÌ

Výboru dobré vùle – Nadaci Olgy Havlové
Projektu  Pomozte dìtem! organizovanému Èeskou televizí a Nadací rozvoje 
obèanské spoleènosti.
Hotelu Trend
Firmì Klaus Timber

Kolegùm z oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí z plzeòských mìstských obvodù – 
Lochotín, Slovany, Doubravka, z Centrálního obvodu, ze Stodu, Kralovic, Klatov, 
Nýøan, Blovic, Nepomuku a Rokycan
Mìstu Plzeò 

Dìtskému diagnostickému ústavu a støedisku výchovné péèe v Plzni, pøedevším 
panu øediteli Mgr. Viktoru Vanžurovi, paní zástupkyni Mgr. Renatì Lavièkové 
Panu Mgr. Viktoru Vanžurovi za externí supervizi
Paní Vìøe Bechyòové, DiS.  za metodické vedení
Dìtskému domovu Domino za spolupráci podporu
Dìkujeme kolegùm z blízkých neziskových organizací
STØEP – Èeskému centru pro sanaci rodiny 
KOTEC
GOADA
SKOK – Spolku oborové konference nestátních neziskových organizací pùsobících v 
sociální a sociálnì zdravotní oblasti
Domùm dìtí a mládeže  Radovánek Kaznìjov,  DDM Stod a DDM Nýøany

Velice dìkujeme za velkou trpìlivost a nasazení ve spolupráci

Janu Koubkovi, Petrovi Heiderovi, Lence Jetlebové, Nikole Marhounové
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