VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

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. Provoz zařízení probíhá v objektu 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.
Zletilé děti a osoby, které již dětský domov opustily, mohou užívat tréninkový byt v Horních Měcholupech, který máme
pronajatý od MČ Praha 15. Jedná se o samostatné spolubydlení v běžném bytě v panelovém domě na sídlišti.
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

Daniel Walbröl

ředitel a manažer o. p. s.

Vedení:
Mgr. Jitka Stejskalová

ředitelka dětského domova

Pedagogičtí pracovníci:
Fottová Jitka
Bc. Gráf Josef Dis.
Ing. et Mgr. Sládek Aleš
Morávek Tomáš
Mgr. Schejbalová Simona
Karpíšková Karolína

odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
odborný vychovatel
asistent pedagoga

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Ostatní pracovníci:
Průšová Lenka Dis.

sociální pracovnice

0,8 HPP

HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP

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. 2018
Kategorie

Chlapci

Dívky

Celkem

7 let

1

0

1

10 let

1

2

3

14 let

1

1

2

15 let

0

1

1

16 let

3

1

4

17 let

2

2

4

18 let a více

0

1

1

Celkem

10

6

16

Přehled naplnění kapacity ve školním roce 2018/2019
Dětský domov

CELKEM

Cílová
kapacita

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

oboru

9

10

11

12

1/19

2

3

4

5

6

7

8



16

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

15,33

zaokrouhleno

16

Během školního roku 2018/2019 byly do péče našeho domova přijato 5 dětí a 4 děti odešly. Kapacita zařízení je
naplněna.
Důvodem odchodu dětí z našeho domova bylo:
- ukončení dobrovolného pobytu zletilých osob po ukončení přípravy na budoucí povolání
- ukončení dobrovolného pobytu zletilých osob před ukončením přípravy na budoucí povolání
- ukončení pobytu na základě dosažení zletilosti
- umístění do zprostředkované pěstounské péče

1x
1x
1x
1x

Převažujícím důvodem k umístění:
- nedostatečné kompetence rodičů a rodiny k výchově a péči o dítě
- ztráta kompetencí k výchově způsobené závislostí

4x
1x

Chalupa Heřmanice v Podještědí (společná dovolená)

Koupaliště Olbesdorf – SRN (společná dovolená)

Školní profil dětí DD Radost k 31. 8. 2018
Název školy

Počet žáků

Základní škola Kutnohorská

1

Základní škola Veronské náměstí

1

Základní škola Klíček

1

ZŠ Nepomucká

1

Základní škola Štěpánská

1

Základní škola Uhříněves

2

Základní škola Smolkova

1

Základní škola Dubeč

3

Základní škola Kupeckého

1

Gymnázium Jindřišská

1

SŠ elektrotechnická, Novovysočanská

1

SOU Zelený Pruh

1

OU Vratislavova

1

CELKEM

16

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. 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), 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 tréninkové 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 osobním hospodaření. Ve školním roce 2018–2019 tento byt
využívaly tři zletilé dívky na základě dohody o pobytu v dětském domově do ukončení přípravy na budoucí povolání.
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 2018/2019:
- Tary Parkour
- kurz Wings Tsun
- taneční kroužek

- kurs Japonštiny
- elektrotechnický kroužek

Přehled výjezdových aktivit DD Radost
19. – 21. 10. 2018
1. 6 – 8. 6. 2019
16. 7 – 19. 7. 2019
17. 8 – 23. 8. 2018

-

Novosedly nad Nežárkou – turisticko-rekreační pobyt (12 dětí)
Lignano Sambiadoro, Itálie – zdravotně rekreační pobyt (13 dětí)
Velká Úpa – turisticko-rekreační pobyt (7 dětí)
Heřmanice v Podještědí – společná dovolená (16 dětí)

Během letních prázdnin se dále 15 dětí zúčastnilo letních dětských táborů. 13 dětí jako účastníci, (dle vlastního výběru a
zájmů), 2 chlapci jako brigádníci při zajištění tábora.
Během roku realizujeme s dětmi běžné volnočasové aktivity – jednodenní výlety, návštěvy divadla, kina, sportovních utkání,
bazénu, bruslení, jízda na kolech apod.
Zámek Lemberk (společná dovolená)

Bazilika minor s ostatky sv. Zdislavy (spol. dovolená)

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 cca 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.

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 2018/2019 naši 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
- 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

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

Orgány soc. právní ochrany dětí
ÚMČ Praha 15
DDÚ Krč
Policie ČR

-

ÚMČ Dolní Měcholupy
PPP pro Prahu 10
Centrum Sámovka
SVP Klíčov

- Nadace Naše dítě
- Dejte dětem šanci
- Magistrát hl. města Prahy

Stáže:
Ve školním roce 2018/2019 jsme poskytli odborné stáže 6 studentům z těchto škol:
VOŠ sociálně právní Jasmínová; Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta; SOŠ služeb Kavčí Hory
Dobrovolníci:
Ve školním roce 2018/2019 pracovali v našem domově 1 dobrovolník. Jednalo se o dlouhodobé doučování dětí. Dobrovolník
odpracoval v našem zařízení 70 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
5. listopadu 2014 - „Pilotní ověřování v souvislosti se zaváděním standardů kvality pro výkon ústavní výchovy“
29. dubna 2015
- „Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání“ – hodnocení průměrné
2) Kontrola Státního zastupitelství pro Prahu 10:
1. října 2018
3. prosince 2018
29. dubna 2019
3) Ombudsman – veřejný ochránce práv:
6. – 7. května 2019 – „Systematická návštěva zařízení, v nichž se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na
svobodě“

V Praze dne 26. 9. 2018

