VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

Dětský domov Radost
Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Radost – dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8
IČ: 264 710 43, 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. 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 započala v lednu 2006. Provoz byl zahájen
v listopadu 2006.

Zakladatelky o.p.s. Radost:

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

Správní rada:

Ing. Jana Karlovská
Mgr. Barbora Downes
Ing. Michal Němeček

Dozorčí rada:

Kateřina Giedraitis
Iva Vítovcová
Claudia Vašeková

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 sedačkou,
televizí, počítačem a jídelním stolem se židlemi. Děti jsou ubytovány ve čtyřech jednolůžkových a šesti
dvoulůžkových pokojích. V celé budově domova je k dispozici 6 koupelen a 8 záchodů.
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.
Dále jsme registrování v rejstříku poskytovatelů sociálních služeb MHMP pod číslem 2775878. Druh služby,
kterou poskytujeme, je sociální rehabilitace. Od MPSV prostřednictvím MHMP pobíráme dotaci k zajištění této
služby. Jedná se zejména o poradenskou a podpůrnou činnost pro zákonné zástupce našich dětí, poskytování
odborné psycho-terapeutické péče pro děti atd. Hlavní náplní této služby je sanace rodiny a zvyšování kompetencí
dětí opouštějících naše zařízení po ukončení ústavní výchovy.

II.
Děti umístěné v DD Radost
Věková struktura dětí k 30. 8. 2008
Kategorie

Školní zařazení

Chlapci

Dívky

Celkem

3 – 6 let

předškoláci

1

0

1

7 – 11 let

I. stupeň ZŠ

3

2

5

12 – 15 let

II. stupeň ZŠ

4

2

6

15 – 18 let

střední škola

0

4

4

18 a více

0

0

0

Celkem

8

8

16

Během školního roku 2007/2008 bylo do péče našeho domova přijato 10 nových dětí, odešlo 5 dětí.
Důvodem odchodů dětí z našeho domova byli zejména zrušení ústavní výchovy či přeřazení do jiného typu
zařízení, pro výkon ústavní výchovy (dětský domov se školou).

Dětský domov
Kód oboru

CELKEM

Cílová počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet
kapacita žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků
oboru
9
10
11
12
1/08
2
3
4
5
6
7
8

16

10

9

10

13

12

13

13

15

15

15

16

16

prům.
počet
žáků

zaokrouhleno

Ć

13,08

14

Školní profil dětí DD Radost

Mateřská škola Dolní Měcholupy

1

Základní škola Dolní Měcholupy

5

Základní škola Dubeč

5

Základní škola speciální Uhříněves

2

Odborné učiliště obchodní

1

Střední zdravotnická škola

1

Obchodní akademie

1

Jedna žákyně úspěšně zvládla přijímací zkoušky, a od osmé třídy bude pokračovat v tercii víceletého
gymnázia v Čakovicích. Druhá žákyně prošla talentovými zkouškami a od 6. třídy se bude vzdělávat ve třídě
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, se zaměřením na kopanou, v základní škole Olešská v Praze 10.

III.
Personální zajištění provozu DD Radost
Vedení:
Mudr. Pavel Špaténka
Daniel Walbröl
Mgr. Jana Píchová

ředitel DD
vedoucí vychovatel
sociální pracovnice

do 31. 5. 2008
od 1. 6. 2008 pověřen vedením
od července 2008

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Barbora Gmucová
Mgr. Michaela Ulrichová
Adéla Dvořáková Dis.
Bc. Heinrich Jan
Marie Zýková

odborný
odborný
odborný
odborný
odborný

vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel

Ostatní pracovníci:
Ladislav Pláteník
Jana Růžičková

údržbář
hospodyně

Všichni pracovníci mají odpovídající vzdělání, nebo si v současné době vzdělání doplňují.
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.)

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 umístěny na základně předběžného opatření. Děti jsou do našeho domova umisťovány po
ukončení diagnostiky v Dětském diagnostickém ústavu v Praze 4.
Dětem je dle zákona 109/2002 Sb. zajištěno plné zaopatření. Péče probíhá strukturovaně, dle platného
vnitřního řádu. Dopoledne zajišťuje sociální pracovnice a hospodyně (děti jsou ve škole), odpoledne vždy
minimálně dvojice vychovatelů (u každé skupiny jeden). Ve svém volném čase mají děti možnost trávit svůj volný
čas ve svých zájmových kroužcích, či se zúčastnit programu s vychovatelem.
Přehled zájmových kroužků, navštěvovaných v roce 2007/2008:
- fotbalový oddíl (přípravka a mladší žáci) FK Dolní Měcholupy
- jezdecký oddíl – Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr
- počítačový kroužek v ZŠ Dubeč
- baletní škola ND
- klavírní škola – ZUŠ Olešská
V běžné výchově dětí je kladen důraz na sebeobsluhu. Děti se podílejí na přípravě jídel (snídaně, svačiny a
večeře – obědy zajištěny ve škole), na péči o špinavé prádlo (praní, sušení, žehlení), dále na úklidu osobních a
společných prostorů a věcí, atd.
Kontakt se zákonnými zástupci:
O všechny děti, kromě jednoho, projevují jejich rodiče, případně jiní zákonní zástupci zájem. V rozdílné míře
je navštěvují či si je pravidelně berou domů na víkendy a prázdniny (vždy na základně souhlasu OSP). Návštěvy
probíhají vždy ve středu (16:00 – 17:30) a v neděli (14:00 – 17:30).

Rodičům je také nabízena spolupráce a podpora ve výchově, a to formou individuálních konzultací.
Plánujeme rozšíření naší nabídky o skupinový psychoterapeutický program pro rodiče našich dětí.
V.
Spolupráce s jinými organizacemi
V rámci péče o naše děti spolupracujeme s mnoha organizacemi.
-

OSP ÚMČ Praha 3
OSP ÚMČ Praha 4
OSP ÚMČ Praha 5
OSP ÚMČ Praha 8
OSP ÚMČ Praha 10
OSP ÚMČ Praha 15
ÚMČ Dolní Měcholupy
ZŠ Dolní Měcholupy
ZŠ Dubeč
ZŠ Uhříněves
PPP pro Prahu 10
SVP Modřany
Azylový dům Tří přání
o. s. Střep
o. s. Rozmarýna
o. s. Minerva
DDÚ Krč

VI.
Kontrolní orgány
1) Pravidelně probíhají kontroly státního zastupitelství pro Prahu 10, vždy s velmi dobrým výsledkem
2) Na pravidelné návštěvy a pohovory docházejí pracovníci a pracovnice OSP ÚMČ Prahy
3) Proběhla návštěva a kontrola pracovníků Ochránce veřejných práv, na základě žádosti sourozenců
Chmelkových. Výsledek byl velmi dobrý, porušování práv dětí z naší strany se neprokázalo, naopak jsme byli
kladně ohodnoceni za práci s rodiči.

V Praze dne 30. 9. 2008

Daniel Walbröl

