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ÚVODNÍ SLOVO
Loď s názvem DOMUS a s 25 zaměstnanci na palubě vplula do devátého roku
své činnosti. Plavba byla klidná, bez nečekaných bouří a zrádných skalisek.
Nejdobrodružnější část cesty nás čekala v oblasti odborných služeb. Plujeme tam,
kde nás klienti nejvíce potřebují, i když to není vždy nejkratší a nejpohodlnější
cesta. Kompas nás nasměroval do oblastí s největší poptávkou a nejobtížnějších
situací rodičů a jejich dětí, mezi něž patří například rozvodové situace.
Program sanace rodiny rozvinul v roce 2017 výrazně multidisciplinární
spolupráci, která, jak věřím, přinesla bonusy nejvíce ohroženým, a to dětem.
Profesní tým programu se vyprofiloval a každá kolegyně, každý kolega ví, jak se
chce specializačně zaměřit.
Náhradní rodinná péče je stálicí v rámci nabízených služeb. Těší nás, že náhradní
rodiče můžeme podpořit nejen v rámci procesu vzdělávání, ale i společnými
setkáními, kde mohou otevřít otázky vycházející z jejich zkušeností, vyměňovat si
informace, vzájemně se podpořit. Zásadním poznatkem pro nás je fakt, že tento
prostor sdílení nepotřebují jen dospělí, ale i děti. Jejich životní zkušenosti jim často
vkládají do vínku nedůvěru vůči světu a dospělým, bojují s pocity osamělosti.
Rokem 2017 nás nadále provázel projekt s názvem Hlasy dětí – a co s tím uděláme?
Prostřednictvím animovaných filmů a mobilních aplikací ukazuje, jak práva
a jejich aplikace ovlivňují životy našich klientů a jaké požadavky v odbornosti jsou
kladeny na nás, sociální pracovníky.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim spolupracovníkům z dalších organizací
a institucí a zejména klientům, kteří nám poskytují cennou zpětnou vazbu
a jejichž úspěchy jsou motorem pro naše ještě větší nasazení. Právě oni jsou těmi
největšími plachtami, které nás ženou po moři dále.
Děkuji všem sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách,
odborným pracovníkům a také administrativnímu týmu naší organizace za jejich
nadšení, elán, kvalitní práci a profesionální přístup.
Za tým organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.
	

Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace
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PŘEDSTAVENÍ – AŤ O NÁS NĚCO VÍTE
DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., je nestátní nezisková organizace, která
vznikla s cílem pomáhat dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině, a to vlastní
i náhradní. Organizace funguje od roku 2009, od roku 2015 je zapsaným spolkem
v rejstříku spolků.

ČÍM POMÁHÁME?
Poskytujeme sociálně aktivizační služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. a služby vyplývající z povinností osoby
pověřené pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, resp. ze zákona
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona 500/2004, správní řád.
Nabízíme služby pro rodiny s dětmi ve třech základních programech, SANACE
RODINY, NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE a SOCIÁLNĚ–PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ.

jsme
y
m
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PROGRAM SANACE
POSLÁNÍ
Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., poskytuje služby
rodinám s dětmi nacházejícími se v takové životní situaci, kterou sami vnímají jako
nepříznivou a která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte.
Služby jsou poskytovány všem členům rodiny, kteří se chtějí a mohou podílet na
řešení situace, a to prostřednictvím intenzivní spolupráce zaměřené zejména na
hledání zdrojů uvnitř rodiny a zapojení odborníků, kteří mohou přispět k dosažení
nejlepšího zájmu dítěte. To vše za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí
vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte a pro spokojené a zdravé
soužití všech členů rodiny.
Služby jsou poskytovány ve vybraných regionech Plzeňského kraje, v domácím
prostředí, prostorách organizace nebo po domluvě i jinde, a to bezplatně, diskrétně
a s respektem k možnostem a potřebám rodiny.
PRO

Rodiče s dětmi ve věku 0–18 let
Prarodiče nebo další členy rodiny, kteří mají v péči dítě nebo chtějí řešit
situaci rodiny, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte
Rodiče, kteří chtějí něco ve své rodině změnit a z různých důvodů potřebují
podporu
Rodiče, kteří jsou nuceni něco změnit (riziko sankce orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, tlak školy, dětské lékařky, doporučení soudu)
Odborníky i laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině

CO

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost
s dospělými, pracovně výchovné činnosti s dětmi za přítomnosti
rodiče, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro
přiměřené vzdělávání, zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení
a podpora v kontaktech se společenským prostředím apod.
Sociálně terapeutické činnosti – podpora při zvládání krizových situací,
podpora a pomoc při zvládání konfliktů apod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení
nebo upevňování kontaktu s rodinou apod.
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KDE

Plzeňský kraj, konkrétně Plzeň, Stodsko, Rokycansko, Tachovsko, Klatovsko

S ČÍM JSME POMÁHALI V ROCE 2017?
•

Rodičovské dovednosti a výchovné kompetence – nácvik přípravy nezletilého
dítěte do mateřské nebo základní školy, výchova dítěte – režim dne, stravování
– zdravý životní styl, nastavení komunikace rodiče s dítětem, žádoucí výchovné
hranice, kontakty dětí s druhým, nepečujícím rodičem

•

Pracovně výchovné dovednosti u rodičů i dětí

•

Praktické dovednosti péče o domácnost – vhodnost bydlení, organizace bytu
s ohledem na potřeby dítěte, příprava pokrmů, zdravý životní styl, hygienické
potřeby a návyky dětí, organizace denního režimu dítěte, podpora docházky
k pediatrovi

•

Řešení konfliktních a závislostních vztahů mezi rodiči a v širší rodině – podpora
oběti při řešení domácího násilí, motivace k řešení závislosti na alkoholu
jednoho z rodičů, terapeutická podpora partnerů v partnerské krizi

•

Širší sociální dovednosti související s integrací – doprovod na úřady, podpora
při vyřizování dávek, nácvik žádoucího vystupování na úřadech a v institucích,
podpora při vyhledávání vhodného bydlení, podpora při hledání vhodného
zaměstnání, nácvik základních výpočtů v rámci finanční gramotnosti

KDO Koordinátorkou programu je Mgr. Veronika Hanušová. Tým tvořilo celkem
13 zaměstnanců. Za sociální práci v rodinách děkujeme Šárce Beranové, Kristýně
Hajné, DiS., Bc. Nikole Marešové, Mgr. Martině Markové, Elišce Laksarové, DiS., Janě
Tomanové, DiS., Lence Staňkové, DiS., Darje Šimlové, DiS., Bc. Markétě Škodové,
Bc. Soně Vasilevové, Mgr. Evě Zrostlíkové, Bc. Lence Žaloudkové.
S administrativní prací týmu pomáhaly Ilona Henischová a Kateřina Hubingerová.
Za odbornou podporu děkujeme Mgr. et Mgr. Danielu Hanušovi, LL.M., MBA,
Mgr. Kateřině Jíšové, PhDr. Lence Průšové, Ph.D., a Mgr. Miroslavě Tomáškové. Za
supervizní podporu našeho týmu děkujeme Mgr. Monice Havlíčkové.
Celkem jsme v roce 2017 podpořili 770 klientů, z toho 76 klientů v Tachově,
432 klientů v Plzni, 89 klientů v Klatovech, 110 klientů v Rokycanech, 63 klientů ve
Stodu.
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DVA PŘÍBĚHY ZA VŠECHNY
Jak televize pomohla dívce chodit ven
Už přes dva roky spolupracujeme s rodinou, kde vyrůstají dvě dívky s poruchou
autistického spektra. Rodiče si nevěděli rady s jejich výchovou, spolupracovali snad
se všemi odborníky, ale bez úspěchu. Jejich mladší dcera úplně odmítala chodit ven,
nenavštěvovala ani lékaře.
Odborníci upozorňovali rodiče na to, že každé dítě, a zejména dítě s poruchami
autistického spektra, potřebuje žít v harmonickém prostředí. Rodiče přiznali, že
se denně kvůli výchově dětí hádají. Terapii otec odmítl, matka sama navštěvovala
psychiatra a bylo třeba ji podporovat ve zvýšení sebedůvěry. V klidném domácím
prostředí se pak podařilo mladší dceru motivovat, aby chodila ven. Pozitivní motivací
se stala televize. Dívka se na ni velmi ráda dívá. Společně s její matkou jsme nastavili
pravidlo, že když jde ven, může si pak pustit televizi. Dívka byla s matkou minulý týden
u lékaře. Matka uvedla, že zvládla dceru sama obléknout a bez problémů dovést na
vyšetření, což se dříve zdálo jako nemožné.
Nejen bydlení, ale i práce
Obrátila se na nás matka žijící se svými dvěma dětmi v azylovém domě s prosbou
o podporu při hledání bydlení. Během spolupráce se nám podařilo zajistit jí
zaměstnání. Mohla do něj ale nastoupit až v době, kdy by měla své vlastní bydlení.
Otevírací doba azylového domu totiž neodpovídala požadavkům zaměstnavatele.
Podpořili jsme matku při podání žádosti o nadační příspěvek, který jí byl přiznán,
a získala tak finance na úhradu kauce a dvou nájmů. Díky tomu jsme pro ni našli
bydlení v relativně krátké době.
V současné době žije i se svými dětmi v nájemním bytě, každý den chodí do práce,
stala se samostatnou.
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PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
POSLÁNÍ
DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., podporuje zájem a blaho dítěte
včetně jeho práv za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí vedoucího
k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte. Dále doprovází náhradní rodiny
a nabízí jim odborné poradenství a pomoc při výchově a péči o děti vlastní i svěřené.
Podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými
náhradními rodiči.
Služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
PRO

Zájemce o pěstounskou péči či informace o ní
Osoby pečující a osoby v evidenci (z území Plzeňského kraje) a jim svěřené děti

		

Děti, které potřebují pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

CO		
		
		

Zajištění okamžité pomoci, respitní (odlehčovací) péče, odborné pomoci,
zvyšování znalostí a dovedností osob pečujících, podpora sounáležitosti
dítěte s osobami blízkými, zvyšování výchovných kompetencí osob pečujících

KDE
		

Plzeň, Klatovsko, Stříbrsko, Rokycansko, Stodsko, Nýřansko, Horažďovicko,
Tachovsko, Domažlicko, Blovicko

S ČÍM JSME POMÁHALI V ROCE 2017?
podpora kontaktů s osobami blízkými, asistované kontakty / podpora identity dítěte
svěřeného do pěstounské péče / budování pozitivní identity a sebehodnoty u dětí
/ poradenství v rámci vzdělávacího systému, podpora školní úspěšnosti, přechod
na další stupeň vzdělávání, podpora v rámci doučování / výchovné poradenství,
rodičovské kompetence, hranice ve výchově, výchovné problémy / výchovné
poradenství s ohledem na věk dítěte / specifické potřeby dětí a jejich podpora /
podpora rodiny v rámci řešení kyberšikany
KDO Koordinátorkou programu je Mgr. Štěpánka Hostková. Tým tvořilo
celkem 10 pracovníků. Za sociální práci v rodinách děkujeme Radimu Teodoru
Bílkovi, DiS., Mgr. Martě Kadlecové, Mgr. Pavle Kučerové, Mgr. Hanně Lehach,
Mgr. Lucii Parláskové, Mgr. Evě Plevkové, Bc. Zdislavě Rodové, Mgr. Elišce Strádalové
a Mgr. Bc. Romaně Svobodové.
Za administrativní podporu děkujeme Iloně Henishové a Kateřině Hubingerové.
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Za odborné služby děkujeme Mgr. et Mgr. Danielu Hanušovi, LL.M., MBA,
Mgr. Kateřině Jíšové, PhDr. Janě Procházkové, PhDr. Lence Průšové, Ph.D.,
a Mgr. Miroslavě Tomáškové. Za supervizní podporu našeho týmu děkujeme
Mgr. Tomáši Řezníčkovi.
VZDĚLÁVÁNÍ osob pečujících a osob v evidenci poskytované v rámci dohody
o výkonu pěstounské péče
Na pobočkách proběhlo celkem 35 vzdělávacích seminářů a pěstounských klubů.
Realizovali jsme 5 víkendových pobytů. Dále jsme s pěstouny absolvovali 4 týdenní
rekondiční pobyty. Pěstouni oceňují odborné vedení vzdělávání i možnost sdílet své
zkušenosti, starosti a radosti.
VYUŽITÍ PRÁV OSOB PEČUJÍCÍCH
Respitní péči využilo 137 rodin. Odborné služby jsme zajistili 47 rodinám.
Krátkodobou péči využily 3 rodiny. V roce 2017 jsme doprovázeli 216 rodin.
DVA PŘÍBĚHY ZA VŠECHNY
Nepřišla jsem o mámu 			
Jsem holka, kterou chvíli po narození vychovávala maminka, poté prateta s prastrýcem,
nyní pěstouni. I přestože se o mě maminka nedokázala starat, stále na ni myslím
a chtěla jsem ji vídat.
Díky doprovázející organizaci a pozitivnímu naladění pěstounů byly nastaveny
pravidla kontaktů s maminkou a mým mladším bratrem v prostorách DOMUS.
U pěstounů jsem spokojená a zároveň můžu pravidelně vídat maminku i bratra, což je
prostě fajn.
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Společně si povídat je lepší než na sebe křičet				
Jsem kluk, co chodí na základní školu, a jak mi všichni okolo říkají, začíná se mnou
cloumat puberta.
Od malička mě vychovávali prarodiče, máma k nám občas přišla, ale většinou ji
nezajímalo, jak se mám, potřebovala se spíš najíst a tak trochu mně nebo prarodičům
vynadat, že zase něco děláme špatně. Děda se mi hodně věnoval. Chodil se mnou ven,
dělal mi doprovod do školy. Nevýhodou bylo, že mě chtěl mít pořád na očích, takže
jsem moc kamarádů neměl, vlastně jen spolužáky ve třídě.
Docela často byl doma kravál, babička hodně křičela, dostal jsem i pohlavek. Byly chvíle,
kdy jsem musel mlátit hlavou do zdi a také křičet, aby mi bylo lépe. Někdy na nás klepali
i sousedi, asi proto, že měli starost. Chodily k nám paní ze sociálky, ale s těmi jsem se moc
nebavil, měl jsem to zakázané a navíc jsem pokaždé dostal ten hrozný tik. Tyhle facky měly
i své výhody – třeba když jsem dostal chuť na pizzu, děda ji šel večer koupit, babička mi
smažila skoro každý den mé oblíbené hranolky, nemusel jsem se ani pravidelně koupat
a čistit si zuby.
Hodně šťastné chvíle jsem zažíval s tetou. Chodili jsme spolu na různé výlety, občas
jsem u ní mohl přespat. Když se ale babi s dědou kvůli něčemu rozčílili, nemohl jsem
s tetou dělat vůbec nic, ani ji vídat. Teta je ovšem bojovnice a snažila se být se mnou.
Vlastně se mi snažila pomáhat vždycky, když jsem potřeboval.
Jednu dobu k nám chodily paní ze sociálky častěji, babi s dědou museli chodit také
k soudu. Nechtěli mi říct proč. Pověděla mi o tom až teta a ty paní. Budu se stěhovat
k tetě, řekly mi. V našem novém bytě mám svůj vlastní pokoj, mohu si občas přivést
kamarády, chodím sám do školy a také s kamarády ven na kolo. Děda za námi chodí,
i babi, ale za tou chodíme občas do nemocnice, protože je nemocná. Teta udělá třeba
sváteční oběd a společně si povídáme. Je to lepší než na sebe křičet. Musím se teď víc
učit, být více zodpovědný, čistit si zuby a dodržovat pravidla. Zpočátku mi to vadilo,
ale teta mi s tím pomáhá, takže dobrý.
Bydlení s tetou je prima, a když chci, můžu vidět klidně každý den i dědu s babi :-)
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE
VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE
Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., má pověření k sociálně-právní
ochraně dětí. Toto pověření má vliv na činnosti ve všech poskytovaných službách.
SANACE RODINY

Sanace rodiny patří k základním metodám sociální práce s rodinou. Z právního
hlediska je velmi obtížná, neboť spojuje dva zásadní zákony, a to zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Sanovat rodinné prostředí lze pouze za určitých předpokladů, a to zejména za
předpokladu osobní angažovanosti rodičů (osob, které disponují rodičovskými
právy). Zároveň musí být vždy plně akceptována premisa dodržení zájmu a blaha
dítěte. Taková činnost je velmi náročná odborně, ale klade i vysoké nároky na
osobnost sociálního pracovníka (klíčového pracovníka), neboť se musí odborně
i lidsky vyrovnávat s velmi složitými situacemi, jako je například týrání, zanedbávání
a zneužívání dítěte, domácí násilí, závislosti rodičů, které ohrožují zdravý vývoj dětí,
atd. V rámci nabízené služby se nejčastěji o zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, opíráme v následujících oblastech:
Pomoc rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě [§11 odst. 1 písm. a)]. V rámci této pomoci mají pracovníci také možnost
zúčastnit se případových konferencí v rámci sociálně-právní ochrany dítěte.
Činnosti na ochranu dětí před škodlivými vlivy (§ 31,32). Jedná se o činnost
zaměřenou na specifickou skupinu dětí, které jsou pod sociální kuratelou či jsou
klienty probační a mediační služby. Cílem aktivit je poskytnout informace a pomoc
dětem a jejich rodičům či osobám pečujícím při překonávání nepříznivých sociálních
podmínek. Součástí je metodické vedení a konkrétní učení algoritmů chování
rodičů v sociálně slabých rodinách tak, aby došlo ke zlepšení postavení jejich dětí
v přirozeném výchovném prostředí. Zároveň spolupracujeme s příslušnými orgány
sociálně-právní ochrany dětí v rámci územního uspořádání kraje. Pomáháme dětem
a podporujeme je při překonávání negativních projevů v jejich chování.
Pořádání kurzů, přednášek, seminářů. V rámci poradenské činnosti pořádání
přednášek a kurzů na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)]. Jedná se o vzdělávací
akce zaměřené na předávání informací rodičům, kteří se potýkají například
s problémovým či poruchovým chováním u dětí, poruchou pozornosti
a hyperaktivity, očekávají narození prvního dítěte apod.
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Poskytování poradenství při výchově a vzdělávání a při péči o dítě zdravotně
postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)]. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti
specifických potřeb konkrétního dítěte a rodičů a zprostředkováváme individuálně
nastavené odborné konzultace (např. psycholog, etoped, výživový poradce, sociální
rehabilitace těchto dětí a jejich rodin).
Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje, a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§10 odst. 1 písm.
a) a § 6 zákona]. Uvedená forma činnosti se nazývá depistáž. Je zaměřena na děti,
u nichž je ohrožen jejich vývoj, a to kvůli nepříznivé situaci, ve které se ocitly. Výkon
činnosti je jednou z forem primární prevence.
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Náhradní rodinná péče je až sekundární varianta řešení situace dítěte, které je
v biologické rodině ohroženo. Náhradní rodinná péče (nejčastěji pěstounská)
má dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, stanovena práva
(související s podporou a pomocí pro rodiny) i povinnosti (související se zvyšováním
kompetencí, s pravidelným setkáváním atd.). Činnosti v rámci NRP se odehrávají
v těchto oblastech:
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – naše služba nabízí uzavírání dohod
o výkonu pěstounské péče se všemi náležitostmi danými zákonem.
Osobě pečující, s níž máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče,
poskytujeme podporu a poradenské služby při výkonu pěstounské péče
a výchově svěřeného dítěte a sledujeme výkon pěstounské péče.
Vyhledávání fyzických osob, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
a oznamování je obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Naše organizace
podporuje aktivity zaměřené na rozšíření řad náhradních rodičů.
Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním
rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle §19a odst. 1 písm. a), § 48 odst.
2 písm. h) je formou depistáže, jejímž cílem je dítěti poskytnout příznivé podmínky
pro jeho rozvoj.
ODBORNÉ SLUŽBY
Sociálně-právní ochrana dítěte je nedílnou součástí také všech poskytovaných
odborných služeb (viz následující část Výroční zprávy).
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ODBORNÉ SLUŽBY
Kvalitní odborné zázemí je jedním z pilířů organizace DOMUS – Centrum pro
rodinu, z. s. Odborné služby jsou nabízeny v rámci programů SANACE, NÁHRADNÍ
RODINNÁ PÉČE 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 vnímání
světa aj.), rodinné a manželské problémy či konflikty, výchovné problémy, ale
i problémy ve škole, mezi sourozenci apod.
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Když dítě začne „zlobit“
U devítileté dívky, která vyrůstá v pěstounské péči vlastní babičky, se začaly náhle
objevovat problémy v chování doma i ve škole – negativismus, výrazný vzdor, neklid
a nervozita, která jí dělala potíže hlavně ve školní práci. Konzultaci s psychologem
doporučila klíčová pracovnice, která rodinu dobře znala a podpořila pěstounku
v nutnosti situaci řešit. Psycholožka nejprve pracovala s dívkou, aby porozuměla
jejímu chování v kontextu celého jejího životního příběhu, a poté konzultovala vše
s pěstounkou. Dívka v té době procházela náročným obdobím plným změn, kdy do
rodiny přibyla její sestra, která do té doby žila u matky. Dále začala dívka vnímat
některá rodinná tabu, o kterých se dozvídala svojí vlastní zvídavostí. Prostřednictvím
psychologických konzultací mohla pěstounka lépe porozumět projevům její vnučky
a přizpůsobit tak výchovu a celkový přístup k dívce. Více otevřeně hovořila s dívkou
o její původní rodině nebo se snažila „spravedlivě“ rozdělovat pozornost mezi obě
svěřené vnučky.
INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIE
Individuální terapie je forma terapie, při které se terapeut věnuje pouze jednomu
klientovi. Jedná se o často vyhledávanou formu terapie v takových životních
situacích, které klient vnímá jako aktuálně či dlouhodobě obtížné. Terapeut pak
pomáhá klientovi se v těchto situacích zorientovat a nalézt východisko otevřením
možností, zpětnou vazbou apod.
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Párová terapie je forma terapie, při které terapeut pracuje s párem, nejčastěji
manželi, partnery nebo rodiči dětí, kteří hledají společné východisko v životní
situaci, která oba ovlivňuje. V tomto modelu se pracuje i v situacích hrozícího
rozpadu rodiny, kdy je důraz kladen na nalezení řešení úpravy výchovy a výživy pro
společné děti manželů/partnerů pro dobu po rozpadu rodiny.
Rodinná terapie je forma terapie, při níž se terapeut setkává s celým rodinným
systémem, kterého se problematika jednoho člena týká. Může tedy jít o setkání
s nukleární rodinou, tj. rodiči a dětmi, ale rovněž i se širší rodinou, tj. prarodiči,
jinými příbuznými apod. Zde se vychází z předpokladu, že změna u jednoho člena
vyvolává změnu v celém systému rodiny, a takto je na problém nahlíženo.
PRÁCE S RODINOU V ROZVODU A ASISTOVANÉ KONTAKTY
Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., se od roku 2009 věnuje rozvodové/
/rozchodové problematice. Tyto náročné životní situace s sebou přinášejí nejen
nepříjemnosti dospělým, tedy rodičům, ale hlavně jejich dětem. Mnohdy si rodiče
neuvědomují dopady svých jednání a bojových pozic na jejich děti, které mohou do
budoucna přerůst ve vážné komplikace, ať už ve vztahu k jednomu z rodičů, nebo
v partnerském životě jich samých. V září 2017 se po několikaletých zkušenostech
s touto problematikou organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.,
ve spolupráci s Odborem státní sociální péče Magistrátu města Plzně rozhodla
podílet na implementování Cochemské praxe do našich podmínek. Zároveň
proběhla jednání na Okresním soudě Plzeň-jih a Tachov. Cochemská praxe stojí na
čtyřech základních principech:
1) Snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, aby dále neeskaloval a situace
se nezhoršovala.
2) Zachování rodičovské odpovědnosti obou rodičů za jejich dítě
3) Preferování dohody mezi rodiči před rozhodnutím soudu
4) Vedení rodičů k dohodě za pomoci odborníků
Smyslem Cochemského modelu práce s rodiči v rozpadu vztahu není
upřednostňovat jednoho před druhým, ale zachovat oběma jejich kompetence
k výchově a péči o jejich společné dítě. Jedná se o užší spolupráci se soudy a OSPOD
a dalšími odborníky při řešení rozvodových situací klientů s cílem zkrátit dobu
soudů, usnadnit nalezení přijatelného řešení pro všechny, a tím zmírnit možnou
traumatizaci vleklým rozvodovým sporem pro děti i dospělé. Věříme, že naše
úsilí a spojené síly budou směřovat k jedinému – ke spokojenému dítěti s oběma
kompetentními rodiči. Součástí práce s rodinou jsou i asistované kontakty rodiče
s dítětem v situacích přerušených vztahů a komplikovaných setkávání rodiče
s dítětem.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Podpora rodiny v rozvodu
Na organizaci se obrátili rodiče dvou dětí ve věku 10 a 13 let. Po vzájemné dohodě se
rozhodli pro rozvod manželství. V době, kdy vyhledali odbornou pomoc, fungovala
rodina odděleně již pět měsíců. Obě děti zůstaly v péči matky a s otcem se vídaly
pravidelně po vzájemné domluvě. Rodiče spolu jen málo komunikovali a domluva na
výchově dětí byla velmi omezená. Důvodem jejich návštěvy bylo zhoršení psychického
stavu dcery. Byla plačtivá, začala se bát věcí a situací, které již dříve dobře zvládala,
objevovaly se u ní psychosomatické potíže – bolesti hlavy a břicha, kvůli kterým
často chyběla ve škole. Dívka začala navštěvovat psycholožku organizace a po pár
setkáních se ukázalo, že s rozpadem rodiny nebyla smířená, trápila se výčitkami,
že rozvod mohla zapříčinit nějakým svým nevhodným chováním, pociťovala silný
stesk po otci a původním bytě, kde celá rodina bydlela. Protože neuměla tyto pocity
vyjádřit a sdělit rodičům, potlačila je a objevily se u ní v podobě bolestí břicha,
hlavy. S dívkou psycholožka pracovala především na podpoře vyjádření jejích
pocitů, možnosti je ventilovat, a tak se s rozpadem rodiny začít smiřovat. Rodiče byli
v samostatných konzultacích vedeni k vzájemné spolupráci a komunikaci tak, aby
domluva neprobíhala přes děti a nezatěžovala je. Po šestiměsíční podpůrné práci
s dívkou i jejími rodiči bolesti břicha a hlavy vymizely. Podařilo se nastavit větší četnost
setkávání otce s dcerou a podpořit komunikaci rodičů v zájmu obou dětí. Na úplné
smíření se s rozpadem rodiny bude dívka i ostatní členové rodiny potřebovat mnohem
více času.
Podařilo se obnovit vztah mezi tátou a synem
Během roku 2017 se podařilo téměř u poloviny klientů v rozvodové situaci dojít ke
společné dohodě týkající se výchovy dětí. Z těchto případů byl velmi pěkný příběh
rodiny, ve které došlo k přerušení kontaktu otce se synem na dobu
delší než rok. Po intervenci soudu a OSPOD, který nařídil rodičům
se synem spolupráci s naší organizací, začala terapie pro syna
a otce k podpoře obnovení kontaktů a zejména k obnovení vztahu.
K opětovnému pravidelnému kontaktu otce se synem
došlo s přispěním všech již po dvou měsících.
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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. Jedná se
o ucelený pětitýdenní program, který napomáhá dětem i dospělým s deficity
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 rodinné
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 figurkami. Sandtray je velice účinným terapeutickým prostředkem pro práci
s dětmi, mládeží i dospělými. Metoda práce s figurkami v písku umožňuje silné
prožitky bez zbytečných slov.
KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
Terapie je zaměřená na řešení konkrétních problémů, které klienta tíží, na dosahování
specifických, předem definovaných cílů pomocí řady psychologických metod. KBT
pomáhá klientovi zorientovat se přesně v daném 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.
VEDENÍ PŘÍPADOVÝCH A RODINNÝCH KONFERENCÍ
Často využívaným nástrojem při práci s rodinou jsou případové konference.
I v roce 2017 jsme nabízeli jejich profesionální vedení a moderování. Službu jsme
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využívali jednak u našich klientských rodin a také jsme spolupracovali s orgány
sociálně-právní ochrany dětí v celém Plzeňském kraji. Řada rodin tak získala
možnost aktivně se zapojit do řešení své vlastní situace, spolupracovat na
definování pro ně srozumitelných cílů a návrhu plánu s konkrétními kroky.
V našem týmu v roce 2017 působili dva proškolení administrátoři rodinných
konferencí.
VZDĚLÁVACÍ ODBORNÉ SLUŽBY
Nabízíme 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
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PROJEKTY A AKTIVITY
POTRAVINOVÁ POMOC
Potravinová pomoc je materiální pomocí rodinám, které se ocitly v situaci, kdy po
zaplacení nájmu a dalších nezbytných nákladů nezbývají peníze na nákup základních potravin. Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., je členem Potravinové banky, a tudíž má možnost podpořit a motivovat klienty prostřednictvím poskytnutí základních potravin. Díky této pomoci se také daří mnoha rodinám plnit si
své peněžní závazky vůči věřitelům a v neposlední řadě umožňuje rodičům pořídit
nezletilým dětem například oblečení, pomůcky do školy atd.
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Peníze ušetřené na potravinách použila rodina na nový kotel
O tom, jak motivující může být potravinová pomoc, hovoří příběh z Klatovska. Rodina
s malým chlapcem bydlela v domě, kde se v zimě rozbil kotel, na zdech rostla plíseň
a muselo se zde chodit v bundách. Nezletilý chlapec byl opakovaně nemocný. Apelovali jsme na rodiče, že musí nahradit rozbitý kotel novým, protože je chlapec ohrožený
podchlazením. Otec se do situace příliš nezapojoval. S matkou jsme proto hledali řešení této nepříznivé situace. Matka pravidelně obdržela potraviny z potravinové banky,
aby šetřila peníze na topení. Nacvičovali jsme s ní hospodaření s penězi a následně
se podařilo najít levný nový kotel, který by dům vytopil. Matka si ho mohla dovolit
pořídit z našetřených financí. Při další návštěvě jsme se přesvědčili, že má chlapec ve
svém domově teplo a v jeho pokoji začala mizet i plíseň. Výrazně se zlepšil i zdravotní
stav chlapce.
POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Dobrovolníci z řad pracovníků organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., se
11. listopadu 2017 zapojili do projektu Národní potravinové sbírky. Při výběru trvanlivých potravin jste je mohli potkat v OC Tesco Borská pole.
VÁNOČNÍ KRABICE
I letos, už po čtvrté, jsme byli jednou z podpořených organizací, která díky aktivitě
paní Gabriely 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. Paní Gabriele Markové děkujeme za čas
věnovaný v době předvánočního shonu dětem, které to potřebují.
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HLASY DĚTÍ – A CO S TÍM UDĚLÁME?
V roce 2017 pokračoval projekt Hlasy dětí – a co s tím uděláme? Jedenáct
animovaných filmů věnovaných právům dětí je nadále k vidění na kanále Práva dětí
na křižovatce na YouTube. Funguje také herní aplikace, kde si mohou děti i dospělí
vyzkoušet být v kůži některé z hlavních postav a projít si příběh tak, jak ho sami cítí.
Sociální pracovníci a učitelé ze základních a středních škol mají možnost využít
metodické příručky a pracovní listy k jednotlivým filmům. Příběhy se tak staly
mimořádně vhodným pomocníkem při diskuzi o dětských právech, odhalování
jejich porušování či prevenci. Kromě samotných filmů a herní aplikace patří mezi
terapeutické pomůcky projektu pexeso a omalovánky.

V rámci projektu je možné absolvovat vzdělávací program akreditovaný
u Ministerstva školství ČR a zaměřený na témata inkluze a také certifikované kurzy
pro sociální pracovníky či terapeuty.
Filmy z Hlasů dětí mají na YouTube už stovky tisíc zhlédnutí a lidé se zde zapojují
do diskuze. Vycházejí ze skutečných poznatků pracovníků organizace DOMUS –
Centrum pro rodinu, z. s., kteří je využívají při sociální práci s rodinami i v rámci
povinného vzdělávání pěstounů.
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o právech dětí mezi laickou i odbornou
veřejností. Projekt je financován z prostředků Malého grantového schématu
programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP.
Veškeré informace k projektu najdete na www.hlasydeti.cz.
19

AKCE
I v roce 2017 jsme pořádali tvořivá a zábavná odpoledne pro naše
klienty a veřejnost s cílem podpořit sociální začleňování našich
klientů.
Velikonoční a vánoční tvoření
Na některých našich pobočkách se již tradičně konala
velikonoční a vánoční tvoření, která si užívaly nejen děti.
Hurá prázdniny
Společně jsme přivítali letní prázdniny, pro děti jsme připravili
soutěže.
Respitní den
Na konci školního roku a v předvánočním čase jsme pěstounům nabídli možnost
užít si volný čas a obstarat si vše potřebné ke klidnému prožití dovolené a vánočních
svátků a pohlídali jsme děti, které mají ve své péči.
Neformální setkání s klienty
Na začátku září jsme pro klienty sanace i náhradní rodinné péče uspořádali
neformální setkání spojené s grilováním a programem pro děti.		
Mikulášská nadílka
Jako každý rok se v Klatovech konala dětmi velmi oblíbená mikulášská
nadílka.
Bazárek, aneb co se nehodí mně, může se hodit někomu jinému
Od jednotlivých dárců dostává organizace DOMUS obnošené i nové šatstvo, které
pak předává klientům prostřednictvím oblíbených a hojně navštěvovaných bazárků
na plzeňské, klatovské a stodské pobočce organizace.
Na jedné lodi
I v roce 2017 jsme se zúčastnili prezentace organizace v rámci dne se sociálními
službami na klatovském náměstí.
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Domus - Centrum pro rodinu
Černická 617/7
Plzeň
301 00

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

22842250

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

c
Součet A.I. až A.IV.

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

A. I. 2.

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20
10

A. II. 1.

Pozemky

(031)

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

A. III. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.
A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)
(085)

36

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

35

21
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Stav k posled. dni
účetního období
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Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

6 520

5 931

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

643

261

(112)

42

Materiál na cestě

(119)

43

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

27

121

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

B. I. 2.
B. I. 3.

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

(314)

50

616

140

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

6

B. II. 1.

13

Odběratelé

(311)

52

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

3

8

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

3

-2

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.
B. III. 2.

7

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

4 967

5 657

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

46

31

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

4 921

5 626

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

Náklady příštích období

(381)

81

4

Příjmy příštích období

(385)

82

900

Součet A. až B.

85

6 520

Aktiva celkem

22

904

5 931
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Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

c

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

4 783

4 534

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

77

4 523

(901)

87

77

4 523

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

89

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

4 706

11

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

11

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

4 706

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

1 737

1 397

164

65

164

65

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Součet B.I. až B.IV.

95

Hodnota B.I.1.

97

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

1 573

1 332

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

241

55

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

10

11

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

573

641

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

321

367

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

93

116

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

3

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

23

332

142
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Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

a

b

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

c
Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

Výdaje příštích období

(383)

130

Výnosy příštích období

(384)

131

Součet A. až B.

134

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

3

4

6 520

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

23.04.2018

Právní forma účetní jednotky

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

Pozn.:

Sociální služby

24

5 931

FINANCE
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Domus - Centrum pro rodinu
Černická 617/7
Plzeň
301 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

22842250
Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

7 854

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

746

A. I. 2.

Prodané zboží

4

Součet A.I.1. až A.I.6.

46

7 900
746

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

23

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

17

8

25

A. I. 6.

Ostatní služby

8

7 068

38

7 106

Součet A.II.7. až A.II.9.

23

9

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

10

A. III.

Osobní náklady

13

11 943

8

11 951

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

8 980

8

8 988

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

2 925

2 925

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

38

38

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18
19

5

5

20

5

5

21

20

20

20

20

Součet A.III.10. až A.III.14.

Hodnota A.IV.15.

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

A. VI.

29

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

30

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

Součet A.V.16. až A.V.22.

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

34
Hodnota A.VII.28.

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

25

35

1

1

36

1

1
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Činnosti
Označení

A. VIII.

Číslo
řádku

TEXT

Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

37

Součet A.I. až A.VIII.

39

A. VIII. 29. Daň z příjmů

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

38

Náklady celkem

19 822

55

19 877

40

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Hodnota B.I.1.

Součet B.II.2. až B.II.4.

41

18 115

18 115

42

18 115

18 115

43

3

3

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47
Součet B.IV.5. až B.IV.10.

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

48

3

1 644

3
125

125

1

1 645

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

351

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

1 293

1

1 294

Součet B.V.11. až B.V.15.

351

55

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

19 762

126

19 888

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-60

71

11

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-60

71

11

Sestaveno dne:

23.04.2018

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

Sociální služby

26

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI
Program Náhradní rodinná péče finančně podpořil:
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni
Program Sanace rodiny finančně podpořili:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Evropský sociální fond ČR (podpora prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost)
Plzeň, statutární město
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Město Rokycany
Projekt Hlasy dětí – a co s tím uděláme? finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
EHP a Norské fondy

PODĚKOVÁNÍ
Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Plzni
Krajskému úřadu Plzeňského kraje
Evropskému sociálnímu fondu ČR (podpora prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost)
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
EHP a Norským fondům
Plzni, statutárnímu městu
Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Městu Rokycany
Potravinové bance Plzeň, z.s.
Za přínosnou spolupráci dále děkujeme pracovnicím a pracovníkům Orgánů
sociálně-právní ochrany v Plzeňském kraji.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MĚSTO ROKYCANY

