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Historie, vzniku o.s. DOMUS v kontextu

Hra :  

 – dùm na vodì , z rybníku do moøe.  Ú vodní slovo

Plzeò             nejvìtší mìsto v 
Vaøí se v ní hodnì piva a v roce 2010 získalo titul 
Evropské hlavní mìsto kultury 2015. Plzeòský kraj 
podporuje terénní sociální práci s rodinami 
vykonávanou neziskovými organizacemi od r. 2007. 

Rok 2010 byl prvním rokem naší èinnosti. DOMUS vznikl za velké 
podpory Vìry Bechyòové, která chtìla rozšíøit sanaci rodiny a také 
díky kolegyním Janì a Radce. Víc jak pùl roku žil Domus témìø 
z vody. První dotace pøišla až v èervnu 2010. Bylo to nároèné období . 
Ale i pøes tìžkosti byl rok 2010 plný pøíležitostí, nejen pro DOMUS, 
ale pro všechny neziskové organizace v Plzeòském kraji. Všichni èekali 
na vyhlášení veøejných zakázek. Tedy projekt, který financuje EU a 
který v pøípadì úspìchu zajistí organizaci jisté finance na 3 roky. Což 
je v èeských konèinách velký luxus. Bylo to poprvé, kdy jsme byli 
hodnoceni pøedevším na základì nabídnuté ceny. Otázka, zda 
uspìjeme, byla tak otázkou hlavnì pro úèetní. Vzhledem k pùlroèní 
nejistotì bez penìz, jsme se rozhodli podat nabídku do nìkolika 
lokalit s tím, že ne všude vyhrajeme. Ano, byla to skuteènì výhra v 
loterii. Dali jsme nejlepší nabídku v 7 regionech. Témìø jsem ztratila 
dech. Cítila jsme velkou pøíležitost, ale i velké obavy z rychlého rùstu 

organizace. Byl a je stále pøed námi velký úkol.

Vybudovat kanceláøe, zaškolit kolegy. Udržet vysoký standard 
poskytovaných služeb. A vyrovnat se s tím, že z malé organizace se stala 
za rok organizace s 10 lidmi a širokou pùsobností ( na Plzeòsku, 
Rokycansku, Klatovsku, Kralovicku, Stodsku a Nýøansku). Je to velký 
závazek a jestliže jsme v lednu žili z vody, v listopadu už máme moøe 
práce. Musíme se snažit, abychom se neutopili. Vnímám i to, že úspìch 
sebou nese závist a nepøejícnost. Ale když jsme z malého rybníèku 
dopluli na moøe s velkou lodí , chceme jezdit na velkých vlnách. Naše 
plány do budoucnosti souvisí s chystanou zmìnou pìstounské péèe. 
Chceme být tam, kde mùžeme být užiteèní a kde mohou pomoci naše 
zkušenosti. Zkušenosti z terénní práce v rodinách, nás pøivedly 
k potøebì zapojit se do rozvoje a podpory pìstounské péèe. Vìøím, že 
budeme mít dobrý vítr do plachet. 

        Romana Svobodová, øeditelka

Èeská republika patøí mezi zemì s nejvyšším 
poètem dìtí v ústavní péèi v zemích EU. Kromì 
dùchodové reformy a reformy zdravotnictví, èeká 
ÈR na reformu zákona o sociálnì právní ochranì 
dìtí. 
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  1989 státy svìta i 
ÈR podepisují Úmluvu o 

právech dítìte – ta øíká, že dítì 
vyžaduje mimoøádnou ochranu a péèi a 

že státy budou dohlížet na to, aby ji každé 
dítì mìlo. ÈR má k této ochranì Odbor 

sociálnì právní ochrany dìtí - OSPOD.  
Pomáhají mu v tom i nestátní organizace – 

obèanská sdružení ,kterým stát dává 
povìøení k sociálnì právní ochranì 

dìtí.

Tuto zprávu nemusíte jenom císt, mužete si s ní i hrát. 

Odpovezte na všechny otázky a v cíli vás ceká výhra.



Domus znamená latinsky dùm
- pevnou stavbu se základy, kde se lze schovat,
   kde najdu bezpeèí,  lásku, svùj .pokoj

DOMUS

JEN B EZ

JEN

 – stavíme postupnì, pomalu, pøedstavujeme službu 
sociálním pracovníkùm orgánu sociálnì právní ochrany dìtí. 
Natíráme, bouráme...
 
ØÍ  2009 – Ø EN 2010 
Do náplnì práce patøí stìhování nábytku, natírání, malování, a 
hodnì uklízení, pomáhají nám dobrovolníci a dobøí lidé, ochotní 
èekat, jestli je budeme mít z èeho zaplatit. 
ØÍ  2010 
opìt natíráme, uklízíme, budujeme poboèky. 

CR

První, co jsme udelali...

Na zaèátku bylo slovo, zkušenosti a podpora o.s. Støep.

Díky kamarádùm a dobrovolníkùm vzniklo logo.  -
o a vzniklo sídlo 
organizace v centru Plznì ve starém domì s duší a zarostlou rùžovou zahradou.

 

Našli jsme si svou cestu
dkryli  dveøe schované ve zdi za sádrokartonem 

Od té doby máme kliku a dveøe otevøené.

Støep Domus - 
Centrum pro rodinu o.s

 pomáhá svými zkušenostmi obèanskému sdružení 
, aby dìlalo svoji práci dobøe. 

Našli jsme si svou cestu

V létì 2009 vzniklo obèanské sdružení DOMUS -Centrum pro rodinu 
ze zkušeností a nadšení Mgr.Romany Svobodové,
Mgr. Jany Kocourkové a Bc. Radky Musilové.

 Jedna z 1. organizací v PLZNI, která pùsobí preventivnì proti 
umis�ování dìtí do dìtských domovù a dìlá na základì povìøení 
k sociálnì právní ochranì dìtí terénní sociální práci v rodinách.

             organizace v               , která zaèala
se sanováním rodin jako prevencí pobytu
dìtí v dìtských domovech. 
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Je nestátní, nezisková organizace. 
Není to firma, která vydìlává. Na svou èinnost získává dotace 
státu, granty nadací, dary sponzorù.

Poslání organizace: 
Posláním organizace je podpora a doprovázení rodiny takovým 
zpùsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostøedí 
pro zajištìní zdravého vývoje dítìte, jeho bezpeèné a podnìtné 
výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech èlenù rodiny. 

Rodièe s dìtmi (ve vìku let) - rodièe, prarodièe, 

náhradní rodièe, popø. další èlenové rodiny ,kteøí se ocitají 
ve složitých životních situacích, které ohrožují mezilidské vztahy, 
vztahy v rodinì, zdraví, profesní vzdìlávání, spoleèenské uplatnìní 
èi zdravý vývoj dítìte/dìtí. 

0-18 

Jak byste predstavili svojí rodinu 

Predstavení  

Obèanské sdružení Domus - Centrum pro rodinu

Verejný závazek: co máme na zvonku 

Má povìøení k sociálnì právní ochranì dìtí – mùže vykonávat 
aktivity smìøující k hájení zájmù dìtí a podpoøe rodièù v naplòování 
jejich rodièovské zodpovìdnosti jak stanovuje zákon 359/1999 Sb. 
O sociálnì právní ochranì dìtí.

Proto poskytuje rodinám s dìtmi tzv. sociálnì aktivizaèní služby dle 
zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách.

Sociální služby poskytuje Zdarma.
Poskytuje i služby, které mohou být zcela nebo èásteènì 
zpoplatnìny - mediace, videotrénink interakcí.

Spolupracují s rodièi, kteøí chtìjí nìco ve své rodinì zmìnit 
a z rùzných dùvodù potøebují podporu, pomoc. 
Nebo s rodièi, kteøí jsou nuceni nìco zmìnit (riziko sankce orgánu 
sociálnì právní ochrany dìtí, tlak školy, dìtské lékaøky, doporuèení 
soudu). 

Má vysokoškolsky vzdìlané zamìstnance. 
To jsou sociálnì- terapeutiètí pracovníci. Ti chodí do rodin a s rodièi 
probírají jejich situaci. Hledají spoleènì cesty ke zmìnì.

 Služby jsou urèeny pro:

Kdy jste se vzali, kde jste se seznámili? 
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Principy organizace:
Co je duležité pro Vaše deti?o

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

Dobrovolnost 
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. 

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

Rovnost 
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). 

Zájem dítìte 
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. 

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

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

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

Další setkání 

Když už víme, co rodina chce

 je v rodinì, škole, na úøadu OSPOD – pøedstavíme se 
vzájemnì a øekneme si o možných oblastech spolupráce. Co by oni 
asi chtìli a co my umíme a mùžeme proto udìlat. 

vìnujeme stanovení si jasného cíle. Je dùležité, 
abychom stejnì rozumìli tomu, co se má zmìnit. 

 a víme, že jí v tom mùžeme pomoci, je 
pøed námi plánování, jak toho dosáhneme. Vytváøíme individuální 
plán podpory. 
Spolupráce je s rodinou i se všemi ostatními lidmi, organizacemi, 
které rodinì pomáhají – využíváme pravidelné schùzky všech – 
pøípadové konference – kde spoleènì plánujeme a hodnotíme nutné 
kroky, mluvíme o tom, v èem všem rodina potøebuje pomoc, co pro 
ni kdo udìlá a co zvládne rodina sama.

Naše schùzky v rodinách

Když se to nedaøí

 jsou minimálnì 1x za 14 dní. V rodinì 
trávíme 60- 90 minut. 
Po malých krocích jdeme k cíli, který si rodina, klient vytyèil.
 

, mluvíme o tom, co udìláme pøíštì, aby se to 
podaøilo. Ptáme se, zda rozumíme stejnì cíli, je podpora nebo 
kontrola dostateèná, co jiného klient potøebuje, aby krok zvládl. 

Jak vypadá den ve vaší rodine? 

 Krátkodobé: 

Snižovat riziko zanedbání péèe o dítì.
Stabilizovat a rozvíjet funkce rodiny.
Využívat pøípadové konference jako souèást efektivní práce s klientem

Dlouhodobé: 

Hájit zájmy rodin s dìtmi v kontextu práv ÈR a EU.
Snižovat poèet dìtí umístìných v ústavní výchovì.
Rozvíjet multidisciplinární spolupráci.
Zvyšovat povìdomí o nutnosti realizace pøípadových konferencí.

Cíle organizace: Jak vypadá naše práce:
Co bude z vašich detí za 20let?

A)

B  )

Kontatkuje nás OSPOD, škola, SVP, DDÚ – 
že má pocit, že rodina se kterou pracuje by uvítala naši pomoc 
nebo by pro ni byla dobrá. 
Nebo nás nám zavolá nìkdo z rodiny, maminka, tatínek, teta, babièka … 
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SAS – sociálnì aktivizaèní služby 
pro rodiny s dìtmi zahrnují tyto èinnosti 

Co jste jako deti od rodicu nesnášeli?o

výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti:

pracovnì výchovná èinnost s dìtmi  

pracovnì výchovná èinnost s dospìlými, napøíklad podpora a 
nácvik rodièovského chování vèetnì vedení hospodaøení a 
udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí 
v jednání na úøadech, školách, školských zaøízeních; pøitom alespoò 
70% tìchto èinností je zajiš�ováno formou terénní služby, 

 

nácvik a upevòování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností dítìte, 

zajištìní podmínek a poskytnutí podpory pro pøimìøené vzdìlávání 
dìtí,

 zajištìní podmínek pro spoleèensky pøijatelné volnoèasové 
aktivity, 

1.

2.

3.

5.

a) 

Jak zákon definuje nasi cinnost 

4.

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím: 
doprovázení dìtí do školy, školského zaøízení, k lékaøi, na zájmové 
aktivity a doprovázení zpìt, 

sociálnì terapeutické èinnosti: 
socioterapeutické èinnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 
a dovedností podporujících sociální zaèleòování osob,
 
pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù 
a pøi obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí, 

pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora pøi dalších aktivitách podporujících sociální zaèleòování 
osob 

 b)

c)

d)
1. 
2. 
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Kvuli cemu se u vás doma nejvíce hádáte?o

Casto v rodinách rešíme

rùzných velikostí základní poradenství, jednání s exekutory, 
dojednávání splátkových kalendáøù
 

 – jak výhodnì nakupovat, jak si rozdìlit finance, 

aby rodina vyšla celý mìsíc, jak uspoøit. 

 – s rodièi mluvíme o tom, že prostøedí má vliv na všechny, 

dìti musí chodit v èistém obleèení, jinak nebudou mít kamarády, 
doma musí mít místo na psaní úkolù, doma by mìlo být pøimìøenì 
èisto. 

 – organizace èasu tak, aby se vypravily dìti do školy, 

maminka pøitom zvládla uvaøit, uklidit, napsat s dìtmi úkoly. 
Zpùsob jak a kdy by se dìti mìly zapojovat do péèe o domácnost. 
Jak je možné trávit volný èas. 

 – nìkdy jsou konflikty mezi rozvádìjícími 

se rodièi, nebo rodièi už rozvedenými, tak složité, že je tøeba 
asistence u styku jednoho z rodièù a dítìte. Je to velmi složité, 
nároèné a smutné, když se dospìlí hádají o dìti. 

Hospodaøení

Prostor

Denní režim

Styk dítìte s rodièem

dluhy - dluhy  dluhydluhy

Dìti potøebují rodièe.
 
Rodièe èasto nikdo neuèil být dobrými rodièi. Ale oni chtìjí být 
dobrými rodièi, i když okolí to tak nemusí vnímat. 

Dìti potøebují domov. Když odejdou z dìtského domova, nemají 
žádný. Pokud to jde, hledají nìkde ten starý, ale tam už se necítí 
doma. Snažit se jim pomoci zùstat v rodinì je dobrá cesta. 

Chceme, aby dìti našich rodièù (klientù) mìly lepší podmínky 
proto, aby se staly dobrými rodièi.
 
Vìøíme, že každý dìlá, co umí. 

Vìøíme, že je lepší pomáhat dìtem v rodinách, tedy dìtem a jejich 
rodièùm, než dìtem v dìtských domovech. Ale jsou situace, kdy 
dìti v dìtském domovì být musí. Mùžeme tedy pomáhat, aby 
mìly dobrý kontakt s rodièi, aby se brzy vrátily domù, nebo aby 
našly nový domov. 

Jaké chyby svých rodicu rozhodne nebudete opakovat?o

Proc pomáháme detem a rodicum?
o
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B ezø en 2010 

– Projekt Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vylouèením 
a jejich místo v mìnící se Evropì. 
V rámci nìj diskutujeme v Polsku, na Slovensku, v Maïarsku a 
závìrem v Brnì.

Kvì  2010 

– vedle metodické podpory o.s. Støep máme supervizora 
Prezentujeme se na mezinárodní konferenci „Udržet rodiny 
pohromadì” v Brnì.

ten

zima jaro  zima léto podzim

Výchovné problémy s puber�áky

Rozvod

Problémy ve vztahu rodiè, dítì, škola

Zanedbávání dìtí ve výživì, ošacení, lékaøské péèi.

 – záškoláctví, toulání se, 

ignorování domácích povinností. 

 - èasto k nám lidé pøicházejí s tím, že už spolu nechtìjí být 

a každý z nich má svou pøedstavu o výchovì a životì jejich dítìte. 
Èasto k nám klienty posílá OSPOD nebo soud, protože neví, co 
s nimi. Hádky, stížnosti, neustálé odvolávání se vùèi rozhodnutí 
soudu. Pokud rodièe pøistoupí na spolupráci, snažíme se soustøedit 
jejich pozornost na dìti.
 

 – školní pøíprava, 

vedeme rodièe k tomu, aby na ni dohlíželi a podíleli se na ní, 
øešíme záškoláctví, chybìjící školní pomùcky.
 

 

Rok 2010 v Domusu

Le 2010

– jsme dosud bez dotací, tøi pracovnice a spolupracujících rodin 
Pøesto nám rok zaèal sladce. 

14. 2. Valentýn 
Na námìstí Republiky jsme rozdávali sladké mámení, knoflíky lásky, 
mohli jste si zkusit, jak vám láska kvete - cílem bylo bavit se, bavit 
dìti s rodièi a øíct, že jsme tady, mùžete nám pomoci nebo mùžeme 
Vám pomoci.

den 
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10. - 15. 5.   – Pìt plus jeden den na podporu 
Mezinárodního dne rodiny 
- týden her v Plzni- každý den probìhlo jedno herní odpoledne v 
rùzné èásti Plznì – na Lochotínì, Borech, Doubravce, centrum 
mìsta – Mezinárodní den rodiny jsme pak 15. Kvìtna oslavili dnem 
hraní a tancování v amfiteátru obchodního centra Plaza. 

12. 6. Den Meliny Mercouri 
- na podporu kandidatury Plznì na Evropské hlavní mìsto kultury. 
Pøipojili jsme se k desítkám organizací, které svým happeningem 
zastavily provoz na Americké tøídì. Nám se podaøilo do Plznì 
dovézt moøe a zlatou rybku. 

Srp  2010 MPSV nám koneènì pøidìlilo dotaci, konèí doba 

života z našich rodinných rozpoètù. 
– chytli jsme se velké pøíležitosti a pøihlásili jsme se do veøejných 
zakázek Plzeòského kraje. 

en

  5. 12. Mikulášská nadílka v Muzeu strašidel  

Øí 2010 – stále máme kliku, vyhráli jsme veøejné zakázky, 

pøichází 3 noví kolegové, úèastníme se Visegradské konference 
pìstounské péèe v Brnì

opad 2010 - nafukujeme kanceláø a pøibíráme další 2 

kolegy, zaøizujeme poboèky 
Úèastníme se konference organizace Eurochild ve Švédsku 

jen

List

 

  4. 9. Plzeò záøí v záøí 
- záøili jsme s mnoha dalšími neziskovými organizacemi, ale hlavnì 
záøily dìti v èarovných maskách. 

Prosin  2010 – s podporou Plzeòského kraje a v jeho 

prostorách poøádáme konferenci Týmová spolupráce a praxe, 
zúèastní se jí zástupci OSPOD z celého kraje, pracovníci dìtských 
domovù, ostatních neziskových organizací. 

Tiskneme náš první Bulletin – jsou v nìm informace o konferencích, 
kterých jsme se úèastnili a pøedstavili jsme švédský model péèe
o ohroženou rodinu.

ec

  6. 9. – 13. 10. Rodina rodinì 
– rodinná hra, kterou jsme poøádali s cílem motivovat rodièe 
k aktivnímu trávení èasu se svými dìtmi . Výherce jsme odmìnili
 na plzeòském námìstí 15. øíjna v rámci Svatováclavských trhù. 
1. cena byl víkend v hotelu Trend. 

18. 9. Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody 
– i tady mìníme dìti v kouzelná stvoøení, nemìníme, dìti jsou 
kouzelná stvoøení, pomáháme rodièùm to vidìt 

17 18

Rok 2010 konèíme finanènì zajištìni na 3 roky, 
je nás 8 , pracujeme s rodinami na 7 poboèkách.

Stali jsme se èleny SKOK. 



2 % 

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. 

Fyzické osoby, vèetnì zamìstnancù, si mohou od základu danì 
odeèíst hodnotu darù, pokud úhrnná hodnota darù v kalendáøním 
roce pøesáhne 2% ze základu danì anebo èiní alespoò 1000 Kè. 
V úhrnu lze odeèíst nejvýše 10% ze základu danì. (Viz § 15, odst. 1 
Zákona o daních z pøíjmù.)
 
Váš finanèní dar dokáže pomoci, když je nejhùø, když není co jíst 
(to nadace neumí). 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…

Spoleènì dokážeme vykouzlit úsmìv i dìtem doma, mùžeme vést 
rodièe k tomu, aby to dokázali také.

Jak lze využíváme Vaše dary:

Nákup potravin rodinám, které se dostanou do finanèní tísnì –  
jedná se o mimoøádnou pomoc v akutní krizi. 
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Kolik bylo koho odkud

PØÍJMY 

MPSV 1 214 000,-

ESF-IP KÚPK 1 149 499,-

DARY 42 786,-

Èlenské pøíspìvky 9 000,-

KÚ PK UMO 2, Blovice 26 200,-

kulturní projekty: 
UMO 1
UMO 2 
Nadaèní fond pro kulturní aktivity obèanù 
mìsta Plznì

3 000,-
6 000,-

10 000,-

- k
olo bez k

terého bychom nikam nedojeli

POÈET KLIENTÙ - 188

výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti 348

sociálnì terapeutické èinnosti 145

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským 
prostøedím

210

pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných 
zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí

282

OSPOD 92

NNO 2

sami 4

ostatní: lékaøi, školy, Policie, PMS 2

ODKUD K NÁM PØICHÁZEJÍ KLIENTI

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

 (poèet intervencí tj. do 60 minut a kontaktù tj. do 30 minut)

intervence ... 773 kontakty ...... 212

53 % dospìlí47 % dìti

ÈINNOSTI SOCIÁLNÍ AKTIVIZAÈNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DÌTMI
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Domus - Centrum pro rodinu IÈ: 22842250 Rok: 2010 Dne: 17.05.2011

Èíslo úètu Poèáteèní Obraty za Obraty Koncový

Název úètu stav období D rozdíl stav

Náklady

501001 Spotøeba materiálu 0,00 0,00 59076,20 59076,20

501002 Nákup drobhého majetku do limitu0,00 0,00 352432,47 352432,47

501003 Materiál akce Domus 0,00 0,00 1799,00 1799,00

501005 Spotø.toner, náplnì tiskárny HW 0,00 0,00 3056,60 3056,60

501006 PHM 0,00 0,00 2002,00 2002,00

502001 Spotøeba energie RWE 0,00 0,00 13349,76 13349,76

502002 Spotøeba energie Èez 0,00 0,00 8876,66 8876,66

502003 Spotøeba energieORP_rokycany 0,00 0,00 1457,57 1457,57

50x Spotøebované nákupy 0,00 0,00 442050,26 442050,26

511001 Opravy a udržování 0,00 0,00 16137,00 16137,00

512000 Cestovné 0,00 0,00 38160,00 38160,00

513000 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 2720,00 2720,00

518001 Služby 0,00 0,00 13227,43 13227,43

518004 Nájemné 0,00 0,00 48000,00 48000,00

518005 Akce Domus 0,00 0,00 16880,00 16880,00

518007 Vzdìlání, školení, konference 0,00 0,00 38150,00 38150,00

518008 Telefony,mobily, internet 0,00 0,00 60745,96 60745,96

518009 Nájemné Rokycany 0,00 0,00 5400,00 5400,00

518010 Nájemné ORP Klatovy 0,00 0,00 15120,00 15120,00

518011 Nájemné ORP Stod 0,00 0,00 6000,00 6000,00

518012 Nájemné vozidla 0,00 0,00 47119,00 47119,00

51x Služby 0,00 0,00 307659,39 307659,39

521001 Mzdové náklady 0,00 0,00 1391906,00 1391906,00

524001 Zákonné sociální pojištìní 0,00 0,00 291008,00 291008,00

527001 Zákonné pojištìní zamìstnancù 0,00 0,00 3763,00 3763,00

527002 Ostatní pojištìní 0,00 0,00 1782,75 1782,75

52x Osobní náklady 0,00 0,00 1688459,75 1688459,75

Tisk vybraných záznamù

Obraty za

období MD

59076,20

352432,47

1799,00

3056,60

2002,00

13349,76

8876,66

1457,57

442050,26

16137,00

38160,00

2720,00

13227,43

48000,00

16880,00

38150,00

60745,96

5400,00

15120,00

6000,00

47119,00

307659,39

1391906,00

291008,00

3763,00

1782,75

1688459,75

542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 491,00 491,00

549000 Jiné ostatní náklady 0,00 0,00 -0,14 -0,14

549001 Poplatky bance 0,00 0,00 2259,07 2259,07

549099 zaokrohlení 0,00 0,00 1,00 1,00

549999 Jiné ostatní náklady - pøeplatky 0,00 0,00 1,71 1,71

54x Ostatní náklady 0,00 0,00 2752,64 2752,64

582000 Poskytnuté èlenské pøíspìvky 0,00 0,00 1250,00 1250,00

58x Poskytnuté pøíspìvky 0,00 0,00 1250,00 1250,00

Náklady celkem 0,00 0,00 2442172,04 2442172,04

Výnosy

644000 Úroky 0,00 41,83 41,83 41,83

649000 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,72 0,72 0,72

64x Ostatní výnosy 0,00 42,55 42,55 42,55

682001 Pøijaté dary 0,00 42786,60 42786,60 42786,60

684000 Pøijaté èlenské pøíspìvky 0,00 9000,00 9000,00 9000,00

68x Pøijaté pøíspìvky 0,00 51786,60 51786,60 51786,60

691001 Provozní dotace MPSV 0,00 1214000,00 1214000,00 1214000,00

691002 Provozní dotace projekty 0,00 45200,00 45200,00 45200,00

691003 Dotace ESF 0,00 1149499,84 1149499,84 1149499,84

69x Provozní dotace 0,00 2408699,84 2408699,84 2408699,84

Výnosy celkem 0,00 2460528,99 2460528,99 2460528,99

Hospodáøský zisk za období 18356,95

Hospodáøský zisk celkem 18356,95

Tisk vybraných záznamù: Datum >= 01.01.2010, Datum <= 31.12.2010

491,00

-0,14

2259,07

1,00

1,71

2752,64

1250,00

1250,00

2442172,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Èíslo úètu Poèáteèní Obraty za Obraty Koncový

Název úètu stav období D rozdíl stav

Obraty za

období MD

Vyúctování nasí plavby
Na naši èinnost získáváme - od nadací, sponzorù a i od státu, 

který podporuje sociální služby. 
Kolik stojí provoz vaší domácnosti týdne ?

Peníze ?
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Mgr. Bc. Romana Svobodová – 

 
Mgr. t Mgr. Jana Kocourková 

øeditelka a zakladatelka 

sdružení, speciální pedagog, šest let byla oblíbenou uèitelkou 
na základní škole, když se pøestìhovala na západ do Plznì, zaèala 
pracovat v klubu s problémovými dìtmi a mládeží ( nízkoprahový 
klub) jako sociální pracovnice. Vystudovala vysokou školu, obor 
sociální práce. A dva roky vedla zaøízení pro rodinu. Je maminkou 
dvou náctiletých klukù.

Ráda vaøí. Chodí s radostí do posilovny.

e – s Romanou studovala 

vysokou školu, dlouhou dobu byla dobrovolníkem u starších lidí, 
u dìtí, pracovala s propuštìnými vìzni, organizovala charitativní 
akci pro rómský klub. 

Ráda peèe. Chodí s raketou na squash.

øe
d

it
el

ka
Na této  a  o.s. Domus se 
podílejí 
Základní kámen položily, vymalovaly a natøely nábytek 

stavbì plavbì

Jsme rádi, že se náš tým od øíjna rozrostl o 
Pavlínu Kubeèkovou DiS., Mgr. Evu Žùrkovou, 
Bc. Josefa Moravce, Petru Tùmovou DiS. a 
Mgr. Lucii Šanderovou. 

Nové kolegynì s kolegou bìhem zaškolování zvládali 
i montování nábytku, úklid i zaøizování nových poboèek. Zatím 
jsme zjistili, že CHODÍ svìdomitì do práce. O dalších zálibách 
našeho nového týmu napíšeme ve zprávì za rok 2011.

Bc. Radka Musilová – pracovala s Janou jako dobrovolník, 

stále jezdí na tábory s lidmi na vozíèku postiženými dìtskou 
mozkovou obrnou. Pracovala tøi roky v klubu pro problémové dìti 
a mládež a pak spolu s Romanou v zaøízení pro rodinu. 
Ráda jí. Chodí s batohem do pøírody. 
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DEKUJEME
Náš dùm by byl jen holou stavbou a sotva bychom dopluli do moøe bez podpory

EVROPSKÉ UNII

MINISTERSTVU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ ÈR

ODBORU SOCIÁLNÍCH VÌCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ KRAJSKÉHO ÚØADU PLZEÒSKÉHO KRAJE

ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU MÌSTA PLZNÌ

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

Mìstùm  Plzeò a Blovice

Výboru dobré vùle – Nadaci Olgy Havlové 

a pøedevším paní MUDr. Milenì Èerné

Dìtskému diagnostickému ústavu a støedisku výchovné péèe v Plzni,  

pøedevším panu øediteli Mgr. Viktoru Vanžurovi, paní zástupkyni 

Mgr.Renatì Lavièkové a vedoucí SVP  paní Mgr. Petøe Štefflové 

Panu Mgr. Viktoru Vanžurovi za externí supervizi 

Paní Vìøe Bechyòové, DiS. za metodické vedení 

Dìtskému domovu Domino

Zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc Robinson

Hotelu Trend

Restauraci U Salzmanù

 

A všem ostatním pøíznivcùm, bez kterých bychom se dávno potopili.

Klokánku Janovice nad Úhlavou

Obèanskému sdružení Totem -  regionálnímu dobrovolnickému centru

Agentuøe RLA Stallion – principálovi plzeòských strašidel panu Zdeòkovi 

Zajíèkovi

2. a 15. ZŠ Plzeò, ZUŠ Jagellónská, 6. MŠ Doubravka 

Zahradnictví Lobkowicz

STØEP – Èeskému centru pro sanaci rodiny a zejména jeho øeditelce 

paní Vìøe Bechyòové
Dále pak organizacím KOTEC,  SALINGER,   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

Janu Koubkovi, Petrovi Heiderovi, Lence Jetlebové, Zuzanì Nádeníkové, 
Nikole Marhounové, zpìvaèce Markétì a jejím spøáteleným kapelám

Správní radì za odvahu  - paní MUDr. Janì Tytlové, 
paní Ing. Lence Maštálkové a paní Mgr. Vladimíøe Lovasové Ph.D.

Dìkujeme kolegùm z blízkých neziskových organizací

Vyhráli jste si?
Kromì toho, že jste se zamysleli nad sebou a svou 
rodinou každý, získává foto u moøe se zlatou rybou. 
Pro vyzvednutí výhry se prosím u nás objednejte.
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