VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Radost – dětský domov o. p. s.
Čs. Tankistů 277/11, 109 00 Praha 15 – Dolní Měcholupy
IČ: 264 71 043, www.radost-ops.cz

I.
Úvod
O společnosti:
Společnost Radost – dětský domov, o.p.s. byla založena v roce 2001. Hlavní činností společnosti je provoz dětského
domova a sociální služby – sociální rehabilitace. Pro provoz zařízení se podařilo zajistit objekt v městské části Prahy 15 - Dolních
Měcholupech, ulice Čs. tankistů, 277. Objekt je v majetku obce. Rekonstrukce objektu probíhala od ledna 2004 do října 2006. Provoz
byl zahájen v listopadu 2006.
Zakladatelky o.p.s. Radost – dětský domov:

Jitka Bendová
Ing. Jana Karlovská
Ing. Lubomíra Kokešová
Mgr. Jana Šmejcká

Správní rada o. p. s. Radost - dětský domov:

Ing. Lubomíra Kokešová – předsedkyně SR
Mgr. Ivana Drbohlavová – členka SR
Ing. Michal Němeček – člen SR

Ředitel o. p. s. Radost – dětský domov:

Daniel Walbröl

Dozorčí rada o. p. s. Radost – dětský domov:

Jiří Trnka – předseda DR
Páníková Alena – členka DR
Nataša Kopsová – členka DR

Obecně prospěšná společnost Radost je vedená v rejstříku Městského soudu v Praze, datum zápisu 15. 8. 2001,
IČ: 264 71 043,

O dětském domově:
Dětský domov je určen pro děti ve věku od 3 do 18, respektive do 26 let, pokud se dítě připravuje na budoucí povolání.
Kapacita dětského domova je 16 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou koedukovaných skupin po osmi dětech. Skupiny jsou děleny
s ohledem na sourozence.
Každá skupina má k dispozici svou plně vybavenou kuchyň a prostorný obývací pokoj, vybavený sedací soupravou, televizí,
počítačem s připojením k internetu, jídelním stolem se židlemi. Děti jsou ubytovány v šesti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových
pokojích. Dětem je k dispozici herna (stolní tenis, stolní fotbal, cvičební pomůcky) a poměrně rozlehlá zahrada s ovocnými stromy a
keři.
Péče o děti v našem dětském domově probíhá v souladu se zákony (zejména zákon 109/2002, Sb.) a vyhláškami, které výkon
ústavní výchovy upravují. Základní pravidla jsou zakotvena ve vnitřním řádu.
Naše zařízení je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pod číslem
651 035 341. Od září 2007 pobíráme od Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) provozní dotaci, od roku 2008 dotaci zvýšenou.
Dále jsme registrovaní v rejstříku poskytovatelů sociálních služeb MHMP pod číslem 2775878. Druh služby, kterou
poskytujeme, je sociální rehabilitace. Jedná se zejména o poradenskou a podpůrnou činnost pro zákonné zástupce našich dětí,
poskytování odborné péče pro děti atd. Hlavní náplní této služby je sanace rodiny a zvyšování kompetencí dětí opouštějících naše
zařízení po ukončení ústavní výchovy.

II.
Personální zajištění provozu DD Radost
Statutární zástupce:
Ing. Lubomíra Kokešová

předsedkyně správní rady

tel: 724047905

kokesova@radost-ops.cz

Daniel Walbröl

ředitel a manažer o. p. s.

tel: 777269393

walbrol@radost-ops.cz

Vedení:
Mgr. Tomáš Řezníček

ředitel dětského domova

tel: 702070502

reznicek@radost-ops.cz

Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Tereza Plívová Dis.
Mgr. Michaela Balážová -Ulrichová
Bc. Jana Doležalová
Ing. et Mgr. Sládek Aleš
Mgr. Vilím Michal
Mgr. Eva Pakošová
Patrik Baláž
Hlavatý Jaroslav

sociální pracovnice
odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
asistent vychovatele
noční vychovatel

Ostatní pracovníci:
Ladislav Pláteník
Eva Pláteníková

správce
hospodyně

(od 1. 7. 2014)

(do 30. 6. 2014)

Mimo pracovníků na hlavní pracovní poměr pomáhaly zajistit provoz DD i jiné osoby zaměstnané na DPP nebo DPČ, či jako
dobrovolníci nebo stážisté (doučování, noční vychovatelé apod.)

III.
Děti umístěné v DD Radost
Věková struktura dětí k 31. 8. 2014
Kategorie
Chlapci

Dívky

Celkem

10 let

0

1

1

13 let

1

2

3

14 let

0

1

1

16 let

1

1

2

17 let

1

3

4

19 let

1

3

4

21 let

0

1

1

Celkem

4

12

16

Přehled naplnění kapacity ve školním roce 2013/2014
Dětský domov
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žáků
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žáků
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počet
žáků
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oboru

9

10

11

12

1/13

2

3

4

5

6

7

8



16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

zaokrouhleno

16

Během školního roku 2013/2014 bylo do péče našeho domova přijato 1 dítě, a 1 dítě odešlo.
Důvodem odchodu dětí z našeho domova bylo:
-ukončení ústavní výchovy z důvodů dosažení plnoletosti

1x

Převažujícím důvodem k umístění:
-výchovné selhání rodičů

1x

Školní profil dětí DD Radost k 31. 8. 2013
Název školy

Počet žáků

Základní škola Dubeč

1

Základní škola V Rybníčkách

1

Základní škola Křimická

1

Základní škola Klíček

2

Základní škola Práčská

1

Gymnázium Čakovice

1

Gymnázium Jindřišská

1

SPŠ Oděvní Holešovice

1

SPŠ Dopravní Motol

1

SZŠ Ruská

1

SOŠ a SOU Čakovice

1

SOU Kadeřnické – Karlínské nám.

1

SOU U Krbu

1

SOU Zelený Pruh

1

Univerzita Karlova

1

IV.
Péče o děti s nařízenou ústavní výchovou
Hlavní činností DD Radost je péče o děti ve věku 3 – 18 (respektive 26) let, kterým byla nařízena ústavní výchova, či jsou zde
umístěny na základně předběžného opatření. Děti jsou nejčastěji do našeho domova umisťovány po ukončení diagnostiky v Dětském
diagnostickém ústavu v Praze 4, nebo z jiného zařízení (ZDVOP, Dětský domov). Dětem je dle zákona 109/2002, Sb. zajištěno plné
přímé zaopatření.
Smyslem činnosti zařízení je vytváření optimálních podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte. Konečným cílem
výchovy v DD Radost je plnohodnotné zapojení dětí do života po odchodu z domova (praktické zvládání domácnosti a úspěšné
pracovní zařazení, ale i uspokojivé fungování v mezilidských vztazích). K naplnění tohoto cíle je potřeba děti vybavit mnoha
praktickými dovednostmi a zároveň korigovat mnohé maladaptivní vzorce chování, které si již dříve osvojily. Důraz je kladen na
individuální přístup. Důležité jsou i vzájemné vztahy mezi dětmi a atmosféra v dětské skupině. Struktura a režim zařízení mají na
jedné straně nabídnout nezbytnou míru bezpečí a na straně druhé umožnit dostatek prostoru pro seberealizaci a individuální přístup.
Malý počet dětí přibližuje chod domova chodu běžné domácnosti a poskytuje dětem možnost lépe se identifikovat s vlastní
skupinou a vytvořit hlubší a diferencovanější vazby k ostatním. Děti se podílejí například na přípravě jídel, sami plánují jídelníčky
s týdenním předstihem. Dále pečují o prádlo (praní, sušení, žehlení), podílejí se na úklidu osobních a společných prostor a věcí atd.
Malý počet dětí dává pracovníkům možnost lepšího navázání vztahu s dětmi, také možnost intenzivněji pracovat se skupinou i dětmi
individuálně.
Od září 2013 máme pronajatý byt v městské části Horní Měcholupy, který využíváme jako podporované a startovací bydlení
pro děti, které po dovršení zletilosti nadále studují a pro osoby, které po ukončení studia musí náš dětský domov opustit. Hlavním
cílem je zprostředkovat dětem zkušenost v péči o domácnost a osobního hospodaření. Ve školním roce 2013 – 2014 tento byt
využívaly 3 děti.
Péče probíhá strukturovaně dle platného vnitřního řádu. Dopoledne zajišťují péči sociální pracovnice a hospodyně (děti jsou ve
škole), odpoledne vždy minimálně dvojice vychovatelů (u každé skupiny jeden).
Ve svém volném čase mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky, či se zúčastnit programu s vychovatelem.

-

Přehled zájmových kroužků navštěvovaných v roce 2012/2013:
fotbalový oddíl FK Dolní Měcholupy
Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr
výtvarný kroužek DUM UM
kytarový kroužek DUM UM
veslařský klub Blesk Praha

Přehled výjezdových aktivit DD Radost
27.
18.
17.
02.

09
01
04
08

–
–
–
–

29.
25.
20.
09.

09.
01.
04.
08.

2013
2014
2014
2014

-

Krkonoše – výlet s členy obecně prospěšné společnosti (10 dětí)
Bedřichov – chata u Kačáka, lyžařský výjezd do Jizerských hor (15 dětí)
Jihlava – velikonoční poznávací výlet (9 dětí)
Vltava – sjíždění řeky Vltavy (16 dětí)

Během letních prázdnin se dále 5 dětí zúčastnilo letních dětských táborů (dle vlastního výběru a zájmů), dvě dívky jely na letní
dětské tábory jako instruktorka a vedoucí.
Během roku realizujeme s dětmi běžné volnočasové aktivity – jednodenní výlet, návštěvy divadla, kina, sportovních utkání,
bazénu, bruslení apod.

Uspořádané a benefiční akce:
1. 12. 2013

- Benefiční koncert – vystoupily hudební skupiny Origami, Niubility a Mother’s Angels
- klub Popocafepetl, Praha 1 - Újezd

1. 3. 2014

- Benefiční badmintonový turnaj
- Centrum pro volný čas Na Fialce, Říčany

20. 5. 2014

- Den Radosti VII.
- tradiční setkání formou zahradní slavnosti v areálu DD Radost pro děti, jejich rodiče a kamarády, učitele, sociální
pracovnice a přátele Dětského domova

V.
Kontakt se zákonnými zástupci a hostitelská péče
Rodiče či jiné osoby, které měly děti v péči (poručníci, bývalí pěstouni, prarodiče) mohou navštěvovat děti v době uvedené ve
Vnitřním řádu domova.
Dále je každému rodiči či zákonnému zástupci dítěte, které je umístěno v našem domově, nabídnuta možnost individuálních
konzultací s vychovateli. Tato setkání se odehrávají v rozsahu min. jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji. Na těchto schůzkách
se řeší problematika spojená s umístěním dítěte mimo svůj původní domov. Dále je možno konzultovat nastalé změny nebo
problémy v rodině či domácnosti, které měly za následek umístění dítěte do zařízení. Rodičům pomáháme s nácvikem dovedností
nutných pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, dále pomáháme se
zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, jsme připraveni pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Zákonní zástupci jsou motivováni k odstranění příčin vedoucích k umístění dítěte mimo rodinu. Tyto
konzultace se odehrávají v budově DD Radost. Návštěvy (konzultace) lze také realizovat přímo v domácnosti.
U dvou dětí probíhala v tomto školním roce hostitelská péče. V jednom případě se jedná o rodinu spolužáka, ve druhém
případě o hostitele, který sám kontaktoval naše zařízení.
VI.
Sociální rehabilitace
Jako doplňkovou službu pro děti a jejich rodiče máme registrovanou sociální službu – sociální rehabilitaci. Službu nabízíme
ambulantní formou (kapacita 15 klientů). Ve školním roce 2013/2014 naší službu využilo 15 klientů. U většiny z nich probíhala
spolupráce dlouhodobě na základě individuálních plánů.
Služba je určena pro:

- děti a mládež připravující se na odchod z dětského domova
- děti a mládež, která již opustila dětský domov a vyžaduje další podporu v sociálním začlenění
- rodiče a jiné zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o své děti a usilují o co nejintenzivnější
kontakt s dětmi, případně o odstranění důvodů vedoucích k nařízení ústavní výchovy

Na rok 2013 nám dotace na sociální službu nebyla přidělena.
Na rok 2014 činila dotace na sociální službu 256.000,-- Kč

VII.
Spolupráce s jinými organizacemi
V rámci péče o naše děti spolupracujeme s mnoha organizacemi. Mimo jiné s:
-

OSPOD ÚMČ Praha 3
OSPOD ÚMČ Praha 8
OSPOD ÚMČ Praha 1
ÚMČ Dolní Měcholupy
PPP pro Prahu 10
APLA
Nadace TM dětem

-

OSPOD ÚMČ Praha 4
OSPOD ÚMČ Praha 10
OSPOD Jablonec nad Nisou
ÚMČ Praha 15
Azylový dům Tří přání
Asociace pět P
Dejte dětem šanci

-

OSPOD ÚMČ Praha 12
OSPOD ÚMČ Praha 15
DŮM UM Praha
Toulcův Dvůr
DDÚ Krč
Policie ČR

Stáže:
Ve školním roce 2013/2014 jsme poskytli odborné stáže 9 studentům
studenti a studentky VOŠ sociálně právní Jasmínová
VŠ psychosociálních studií, obor sociální práce
Univerzita Jana A. Komenského, obor speciální pedagogika
Univerzita Jana E. Purkyně Ústí n/L – obor pedagogika
Pedagogické lyceum Praha
Univerzita Karlova, fakulta evangelická, sociální práce

4
1
1
1
1
1

Dobrovolníci:
Ve školním roce 2013/2014 pracovali v našem domově 4 dobrovolníci. Jednalo se zejména o doučování dětí. Dobrovolníci
odpracovali v našem zařízení 228 hodin.

VIII.
Kontrolní orgány
1) Kontrola Školní inspekce:
12. března 2009 - „Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání“ - hodnocení nadprůměrné
28. března 2011 – „Kontrola vedení povinné dokumentace a dokumentace školského zařízení“ – hodnocení bez výhrad
2) Kontrola Státního zastupitelství pro Prahu 10 proběhla 8. 6. 2012
3) Kontrola MHMP – plnění podmínek stanovených pro registraci sociální služby
21. 9. 2010 – nebylo zjištěno porušení §79 zákona O sociálních službách
4) DDÚ Krč (metodické vedení)

V Praze dne 8. 10. 2014

