VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

Radost – dětský domov o. p. s.
Čs. Tankistů 277, 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. 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 v šesti jednolůžkových a čtyřech dvoulůžkových pokojích.
Dětem je k dispozici herna a poměrně rozlehlá zahrada.
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. Jana Karlovská

předsedkyně správní rady

tel: 607813986

karlovska@radost-ops.cz

ředitelka
manažer

tel: 722805757
tel: 777269393

kapalova@radost-ops.cz
walbrol@radost-ops.cz

Vedení:
Bc. Adéla Kapalová DiS.
Daniel Walbröl
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jana Píchová
Mgr. Michaela Ulrichová
Mgr. Filip Koubek
Bc. Heinrich Jan
Mgr. Marie Zýková
Patrik Baláž

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

Ostatní pracovníci:
Ladislav Pláteník
Eva Pláteníková

údržbář
hospodyně

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.)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Mgr. Marie Zýková

Mgr. Jana Píchová
Mgr. Michaela Ulrichová
Bc. Jan Heinrich
Mgr. Filip Koubek
Bc. Adéla Kapalová, DiS

pokračování psychoterapeutického výcviku Skálova institutu (započatý v roce
2007)
studium pro doktorát PhD v oboru Pedagogika na filosofické fakultě University
Karlovy (započato 2009/2010)
pokračování psychoterapeutického výcviku Skálova institutu (započatý v roce
2007)
pokračování psychoanalytického výcviku (započatý v roce 2006)
pokračování psychoterapeutického výcviku Libereckého institutu (započatý v roce
2008)
dokončeno navazující magisterské studium speciální pedagogiky na UJAK
dokončeno bakalářské studium specializace v pedagogice na UJAK

III.
Děti umístěné v DD Radost
Věková struktura dětí k 30. 8. 2010
Kategorie

Chlapci

Dívky

Celkem

9 let

1

0

1

12 let

2

0

2

13 let

1

2

3

15 let

2

3

5

16 let

1

0

1

17 let

0

2

2

18 a více

0

1

1

Celkem

7

8

15

Během školního roku 2009/2010 bylo do péče našeho domova přijaty 2 nové děti, odešly 3 děti. Důvodem odchodů
dětí z našeho domova byl ve dvou případech návrat do rodiny a zrušení ústavní výchovy (respektive nenařízení ústavní
výchovy), v jednom případě ukončení pobytu zletilé dívky po dokončení přípravy na budoucí povolání.

Dětský domov
Kód oboru

Cílová kapacita
oboru

CELKEM

16

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

počet
žáků

prům.
počet žáků

9

10

11

12

1. /10

2

3

4

5

6

7

8



16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15,83

zaokrouhleno

16

IV.
Školní profil dětí DD Radost

Název školy

Počet žáků

Základní škola Dolní Měcholupy

3

Základní škola Dubeč

3

Základní škola speciální Uhříněves

3

Základní škola V Rybníčkách

1

Gymnázium Čakovice

1

Střední zdravotnická škola Ruská

2

Odborné učiliště Vyšehrad

1

Střední odborné učiliště obchodní Belgická

1

Střední odborné učiliště Zelený Pruh

1

Střední odborná škola služeb Kavčí Hory

1

Českoslovanská akademie obchodní

1

školní statistika se týká všech dětí, které byly ve školním roce 2009-2010 umístěny

V.
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. 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 (nejen praktické
zvládání domácnosti a úspěšné pracovní zařazení, ale i uspokojivé fungování v mezilidských vztazích a intimních 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. Děti si
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.
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 trávit svůj volný čas ve svých zájmových kroužcích, či se zúčastnit programu
s vychovatelem.

Přehled zájmových kroužků navštěvovaných v roce 2009/2010:
- fotbalový oddíl (přípravka a mladší žáci) FK Dolní Měcholupy
- Středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr
- počítačový kroužek v ZŠ Dubeč
- florbalový kroužek ZŠ Dubeč
- baletní škola ND
- taneční kroužek Break dance
- kroužky při družině ZŠ Kutnohorská
- taneční oddíl latinsko-amerických tanců
- skautský oddíl
- kroužek stolního tenisu DDM Uhříněves
- kroužek hry na kytaru při DDM Uhříněves
- keramický kroužek DDM Uhříněves
Pro naše děti organizujeme vícedenní akce, a to zejména s turistickým, kulturním, sportovním a rekreačním
zaměřením. Ve školním roce se naše děti účastnily následujících akcí:
28. 10. – 1. 11. 2009
6. 3. – 13. 3. 2010
30. 4. – 1. 5. 2010
7. 5. - 9. 5. 2010
25. 6. - 27. 6. 2010
6. 7. – 12. 7.2010
17. 7 – 24. 7. 2010

- rekreační pobyt v NP Českosaské Švýcarsko – výlety, hry (Pravčická brána), (6 dětí)
- lyžařský výcvik Harrachov (14 dětí)
- florbalový turnaj v DD Střekov (7 dětí)
- Malá Skála – rafting na Jizeře, turistika (11 dětí)
- Novohradské hory – turistika, hry a výlety (6 dětí)
- pension Skály – Adršpašsko-teplická Skalní města, hry v lese, sportovní hry, slaňování
(6 dětí)
- Stvolínky u České Lípy – výlety, cykloturistika, koupání, výlety na kánoi, letní kino a mnohé další
(15 dětí)

18. 8. – 25. 8. 2010

- Řecko – Rhodos, letecká rekreace, koupání, šnorchlování, výlety (15 dětí)

Během letních prázdnin se dále 12 dětí zúčastnilo letních dětských táborů (dle vlastního výběru a zájmů), 4 dívky,
studentky středních škol, se zúčastnily 14 denního jazykového pobytu (2x Malta, 1x Španělsko, 1x Francie), jeden chlapec
se zúčastnil pobytu v rámci sociální integrace zaměřeného na děti opuštějící dětské domovy a jeden chlapec se zúčastnil
pobytu s asociací APLA zaměřeného na pomoc osobám s autismem.
Dne 19. 5. 2010 měly 4 dívky možnost účastnit se módní přehlídky naší přední módní návrhářky Marie Zelené jako
modelky. Módní přehlídka se konala pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. P. Béma.
2 děti se zúčastnily soutěže adventních věnců pořádané Úřadem vlády. Jeden z našich chlapců se umístil na 3. místě.
Na konci května 2010 jsme organizovali turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se 5 týmů dětských domovů a dva týmy FK
Dolní Měcholupy. Turnaj byl organizován s pomocí firmy Alpine Pro.
Naše děti se celoročně účastní programu v Centru ekologické výchovy v Toulcově dvoře. Program je speciálně
připraven pro naše děti, zohledňuje jejich potřeby a možnosti. Program je zaměřen na jezdectví a péči o
koně a další zvířata.
V dubnu 7 dětí úspěšně absolvovalo kurz první pomoci a získaly certifikát. Dále jsme společně s dětmi navštívili
Divadlo na Jezerce (představení Na dotek) a Činoherní klub (Hrdina západu). Snažíme se, aby se kultura stala součástí
života dětí i po odchodu z DD Radost.

VI.
Kontakt se zákonnými zástupci
Rodiče či jiné osoby, jenž měly děti v péči (poručníci, bývalí pěstouni, prarodiče) mohou navštěvovat děti v době
uvedené ve Vnitřním řádu domova. Navíc jednou za měsíc pořádáme společnou akci pro děti a jejich rodiče. Společné akce
jsou zaměřené na sport, kulturu či poznávání. Jde nám o to, umožnit trávit plnohodnotně společný čas rodičů s jejich dětmi
aktivně, ukázat možnosti. Pro mnohé rodiče také finančně zpřístupnit vybrané aktivity. Naučit jak rodiče, tak i jejich děti
trávit svůj volný čas společně, pokusit se k sobě najít opět cestu. S naší pomocí, podporou a pod naší patronací obě skupiny
aktivizovat. Akce jsou plánovány v předstihu, nejméně 14 dní před samotnou akcí jsou rodiče, či zákonní zástupci dětí
informováni telefonicky o termínu a místě konání akce. Akce se vždy odehrávají o víkendu, kdy rodiče nemusí být
v zaměstnání a děti nemají školní povinnosti. Navštívili jsme např. cirkus, Botanickou zahradu, Petřín (bludiště a rozhledna),
společně jsme jezdili na motokárách a byli jsme tancovat v Retro Music Hall.
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,
Čs. Tankistů 277, Praha 10 – Dolní Měcholupy. Pokud rodiče souhlasí, lze provádět návštěvy (konzultace) přímo
v domácnosti formou terénních služeb.

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

OSP ÚMČ Praha 3
OSP ÚMČ Praha 8
ÚMČ Dolní Měcholupy
ZŠ Uhříněves
PPP pro Prahu 10
DDÚ Krč
DDM Uhříněves

-

OSP ÚMČ Praha 4
OSP ÚMČ Praha 10
ZŠ Dolní Měcholupy
ZŠ V Rybníčkách
Azylový dům Tří přání
Apla
Toulcův Dvůr

-

OSP ÚMČ Praha 5
OSP ÚMČ Praha 15
ZŠ Dubeč
LATA
o. s. Střep
Natama

VIII.
Kontrolní orgány
1) Školní inspekce proběhla v březnu 2009 s velmi dobrým a nadprůměrným hodnocením. Další kontrola proběhne na
začátku roku 2011.
2) OSP ÚMČ Prahy (na pravidelné návštěvy a pohovory docházejí pracovníci a pracovnice)
3) DDÚ Krč (metodické vedení)

