Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí,
Okružní 647

Výroční zpráva za rok 2015-2016

1. Základní údaje
Název a adresa: Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647, 271 01 Nové
Strašecí
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 47 019 735
IZO: 102602514
Zápis do rejstříku škol:
1. 9. 1997
Poslední změny v zápisu: 19. 2. 2007 – změna ředitele
1. 12. 2007 – snížení počtu lůžek z 26 na 24
V hodnoceném roce nebyla provedena žádná změna
Školské zařízení sdružuje:
Dětský domov
Školní jídelnu

kapacita: 24 lůžek ve třech rodinných skupinách IZO: 102602514
kapacita: 50 jídel
IZO: 102762805

Organizace dále poskytuje sociální služby dle zákona o sociálních službách:
Chráněné bydlení
4468695
od 1. 1. 2013
Odborné sociální poradenství
8139379
od 1. 1. 2013
Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5808925
od 1. 1. 2013

Kontakty:
telefon: +420 313 572 136 fax: +420 313 574 181
http://www.strasidylko.cz/
Ředitel, statutární orgán:
Mgr. et Mgr. Alexandr Krško
e-mail: reditel@strasidylko.cz

tel.:+420 313 574 181, +420 605 738 513

Hlavní vychovatel, zástupce statutárního orgánu:
Mgr. Milan Čížek
tel.:+420 313 572 136
e-mail: cizmil@seznam.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Alena Milerová, DiS
e-mail: socialni@strasidylko.cz

tel.:+420 313 572 136
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2. Charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí má dlouholetou tradici. Byl založen již
v roce 1941. Právní subjektivitu získal 1.1 1993 a od 1.9 1997 je zařazen do sítě škol.
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí je školské zařízení zajišťující výkon
ústavní výchovy dětí a mládeže od tří do osmnácti let při prodloužení nařízení ústavní výchovy
do devatenácti let pro možnost ukončení profesní přípravy. Zajišťuje výchovnou, sociální a
hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže
být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo
umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.
V současné době jde moderní zařízení rodinného typu. Žije zde 24 dětí ve třech
rodinných skupinách, které obývají samostatné byty. Součástí každého bytu je moderně
vybavený obývací pokoj a kuchyně, obytné pokoje a kompletní příslušenství. Malá kapacita
zařízení umožňuje individuální přístup a napomáhá více simulovat skutečné rodinné prostředí.
Rodinné skupiny si sami hospodaří s finančními prostředky určenými na jejich provoz. Děti se
podílejí na chodu domácností, vaření, na péči o zahradu, věnují se studiu, přípravě na
budoucí povolání a zájmové činnosti. Rodinné skupiny jsou koedukované, sourozenci jsou
umístěni vždy v téže skupině. Hlavní cíl výchovně vzdělávacího procesu je příprava dítěte na
samostatný život s ohledem na prostředí, do kterého bude pro propuštění z ústavní výchovy
odcházet.
Důležitou součástí života je také vhodné využití volného času. V DD pracuje několik
kroužků, k dispozici je vlastní keramická pec a grafický lis. Účastníme se celé řady soutěží a
společenských akcí pořádaných jak v linii dětských domovů, tak i jiných. V rámci integrace a
přípravy pro samostatný život však upřednostňujeme to, aby naše děti docházely do
zájmových kroužků mimo dětský domov, a snažíme se zapojit se do nejrůznějších akcí pro
širokou veřejnost a také je sami pořádat. Naším cílem je vytvořit dětem prostředí blízké běžné
rodině, proto se maximální měrou snažíme o odstranění pomyslných plotů, bariér mezi
životem uvnitř a venku. V návaznosti na tuto filosofii pořádáme potkávací a benefiční koncert
“Děti dětem“, jehož cílem je právě bourání plotů mezi lidmi. Mezi akce, které pořádáme nebo
se na jejich organizaci podílíme, patří Festival přírodních sportů a cestování v Jesenici, turnaje
ve stolním tenise a minigolfu a další.
K našim úkolům však nepatří jen řešení běžných problémů každodenního života.
Víme, že dítě patří především k rodině. Rozvíjíme zejména kontakty s rodinami dětí v těch
případech, kde jsou zjevné citové vazby a kde zájem rodičů směřuje k vyřešení rodinných
problémů a tím i návrat dětí do vlastní rodiny. Pak navrhujeme sami (po důsledném
monitoringu) ukončení nařízené ústavní výchovy a návrat dětí zpět do rodin. Současně se
snažíme vytipovávat děti vhodné pro náhradní rodinnou péči.
Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z
místa jejich trvalého bydliště. V rámci těchto osvědčených kontaktů a osobních návštěv se
daří navazovat i kontakty s rodiči, kteří sami nejsou aktivní, motivovat alespoň občasné
návštěvy svých dětí a tak i přípravě zázemí dětí při odchodu z dětského domova.
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Děti, které od nás po vyučení či dokončení studia odcházejí, jsou vždy v rámci
možností zabezpečeny, mají práci a ubytování. V tomto směru nám nemalou měrou pomáhají
tradiční sponzoři a především Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí, který
provozuje v našem okrese několik startovacích bytů. Všechny děti, které od nás odcházejí, se
snažíme na jejich další cestě životem monitorovat, poskytovat jim rady a v rámci našich
možností i další následnou péči.
Dětský domov je umístěn do dvou budov, které jsou v majetku Středočeského kraje.
V hlavní budově je umístěna školní kuchyně, jídelna, kanceláře a dvě rodinné skupiny, z nichž
každá obývá samostatné patro. Dvorní objekt, ve kterém je umístěna třetí rodinná skupina, byl
zprovozněn po rekonstrukci v září 2006. V průběhu září a října roku 2008 byla provedena
izolace a oprava havarijního stavu fasády objektu a dvorní objekt tak získal novou tvář.
V roce 2011 získal dětský domov od Středočeského kraje prostředky na vybudování
multifunkčního integračního hřiště v areálu zařízení. Hřiště neslouží jen potřebám dětského
domova, filosofie je taková, že by se zde měly mít možnost setkávat při volnočasových
aktivitách jak děti z dětského domova, tak z regionu. Hřiště by mělo umožnit nenásilnou
integraci dětí z dětského domova do společnosti, možnost neformálního setkávání
s vrstevníky a vůbec obyvateli regionu a získávání sociálních kompetencí tou nejpřirozenější
formou. V roce 2012 bylo hřiště díky dotaci Středočeského kraje vybaveno brankami a dalším
sportovním náčiním.
Od 1. 1. 2013 poskytuje zařízení sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Jedná se o chráněné bydlení, odborné sociální poradenství pro ohroženou rodinu a
sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Chráněné bydlení je provozováno v bytě,
který organizace získala do pronájmu od města Rakovník. Adresa je Pražská 97, Rakovník.
Jedná se o bydlení s asistencí pro jedince, kteří odcházejí z dětského domova a nejsou
schopni samostatného života, jejich umístění v ústavním zařízení však není vhodné.
Poradenství je poskytováno v sídle organizace a telefonicky. Sociálně-aktivizační služba je
provozování ambulantní i terénní formou. V roce 2014 jsme získali zakázku Středočeského
kraje na poskytování této služby v okrese Rakovník. Zakázka byla financována z ESF. Díky
tomu jsme mohli zřídit samostatné ambulantní a terénní pracoviště pro region Rakovník.
Došlo tedy k dovršení záměru - poskytovat komplexní péči o ohroženou rodinu. Preventivní
činností v rodinách se snažíme zabránit odebrání dítěte, dále zabezpečujeme ústavní
výchovu, vyhledávání pěstounů, sanaci rodin a navracení dětí zpět do užších či širších
biologických rodin.
Bohužel od počátku roku 2015 nebylo již pracoviště podpořeno a jeho financování stojí
v podstatě na sponzorských darech.
Základním výchovným a vzdělávacím cílem dětského domova je, aby jedinec
získal takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší zařazení do společnosti.
Cíl je dále rozpracován do cílů dílčích. Tomuto cíli je podřízena veškerá činnost
zařízení. Nástroje – tedy vhodné metody a formy práce – jsou obsaženy ve Školním
vzdělávacím programu Dětského domova a Školní jídelny Nové Strašecí, který je
veřejným dokumentem. Cíle výchovně vzdělávací činnosti zařízení se promítají do
individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte, ve kterých je brán zřetel na věkové a
individuální zvláštnosti dětí.
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3. Souhrnné údaje o dětech v DD
Příchody dětí ve školním roce 2015 – 2016
Jméno
IK
LK
MK
CH
JB
JB
OD
JD
RP
TD
MP

Rok
narození
2009
2011
2002
2002
1999
2000
2008
2011
2005
2006
2010

Důvod

Odkud

Od kdy

předběžné opatření
předběžné opatření
předběžné opatření
předběžné opatření
předběžné opatření
předběžné opatření
Přemístění z jiného DD
Přemístění z jiného DD
Přemístění z jiného DD
Přemístění z jiného DD
Přemístění z jiného DD

ZDVOP Olomouc
ZDVOP Olomouc
Z domova
DPN Bohnice
Z domova
Z domova
DD Dolní Počernice
DD Dolní Počernice
DD Dolní Počernice
DD Dolní Počernice
DD Dolní Počernice

30.09.2015
30.09.2015
27.04.2016
24.05.2016
24.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016

Věková osa, počty chlapců a dívek
Z celkové kapacity DD 24 dětí byla k 31. 08. 2016 obsazenost 22 dětí, z toho 12 chlapců a 10
dívek. Věková osa na konci školního roku 2015/2016 byla následující:
4 roky
- 1 chlapec
5 let
- 2 děti (1 dívka a 1 chlapec)
6 let
- 1 chlapec
7 let
- 1 dívka
8 let
- 2 děti (1 dívka a 1 chlapec)
11 let
- 2 chlapci
12 let
- 1 chlapec
13 let
- 3 děti (1 dívka a 2 chlapci)
15 let
- 2 děti (1 dívka a 1 chlapec)
16 let
- 2 děti (1 dívka a 1 chlapec)
17 let
- 2 děti (1 dívka a 1 chlapec)
18 let
- 2 dívky
19 let
- 1 dívka

Odchody dětí z dětského domova
Dětský domov systematicky připravuje děti na jejich odchod do života, a to ve čtyřech
bodech:
a) Příprava dětí pro praktický život v rámci běžného provozu rodinné skupiny. Patří sem
příprava na vyučování, motivace a pomoc při volbě školy či učebního oboru, výcvik
v praktických dovednostech (vaření, technické činnosti), nebo vedení k samostatnosti
při jednání s úřady.
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b) Projekty připravované ve spolupráci s občanskými sdruženími, při nichž děti navštěvují
vícedenní výcviky, které jsou organizovány zážitkovou formou.
c) Monitorování a příprava rodin, do kterých se děti vracejí. Vyhledávání zaměstnání a
ubytování pro děti, které nemají, kam z dětského domova odejít. S umístěním dětí
velkou měrou pomáhá Klub přátel dětských domovů Nové Strašecí. Ve spolupráci
s úřady práce a s personálními agenturami se DD snaží zajistit zaměstnání také pro
rodiče dětí.
d) Materiální zajištění. Kromě finanční a hmotné pomoci vyplývající ze zákona č.109/2002
Sb., se snaží DD děti, které z dětského domova odcházejí, zabezpečit pro první kroky
v samostatném životě i jinými způsoby. Pomáhají v tom nadace a sponzoři. Významné
místo zaujímá spolupráce s těmito partnery: C4C, Klub přátel dětí dětských domovů,
Nadace Terezy Maxové, Ano, ano, o.s. a Accenture Academy.

Odchody dětí ve školním roce 2015/2016
Jméno
BF
JZ
PM
ŽZ
PČ
KP
MO
FB
VK
LK

Forma odchodu
Vypršení smlouvy
Přemístění do
DDŠ
Ukončení ÚV
dosažením
zletilosti
Odchod do PP
Odchod do PP
Vypršení smlouvy

Kam
Francie
DDŠ Sedlec-Prčice

Poznámka
Ukončení studia
Závažnější výchovné
problémy

k přítelovi - Praha

okr. Praha-východ
okr. Kladno
k otci - Praha
okr. Rokycany –
Vypršení smlouvy samostatné bydlení při
zaměstnání
chráněné bydlení-okr.
Vypršení smlouvy
Kladno
Samostatné bydlení –
Vypršení smlouvy
okr. Rakovník
návrat zpět k matce Ukončení ÚV
okr. Jihlava
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Ukončení studia
Ukončení studia
Ukončení studia

Ukončení studia
Probíhá dohled soudu

4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ
Prospěch a docházka dětí (k 31. 8. 2016)
Typ školy

Prospělo

Neprospělo

Docházka (k 1. 9. 2016)

(k 31. 8. 2016)

Mateřská škola

5

-

3

Mateřská škola
speciální

0

-

1

Základní škola

8

-

7

1

-

1

1

-

1

5

-

7

2

-

2

Základní škola
praktická
Základní škola
speciální
Střední odborné
učiliště
Střední škola

Zařazení dětí dle vzdělávacích zařízení k 31.08.2016
MŠ Nové Strašecí
MŠ Ruda
MŠ Praha 9
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Praha 9
ZŠ Kladno
ZŠ praktická, Olešovice
ZŠ speciální Rakovník
SŠ Rakovník
SŠ Kladno
ISŠ Rakovník
SOU Kladno
SOU Stochov
SOU Nové Strašecí

- 1 chlapec
- 2 dívky
- 2 chlapci
- 5 děti
- 2 chlapci
- 1 chlapec
- 1 chlapec
- 1 chlapec
- 1 dívka
- 1 dívka
- 1 dívka
- 1 chlapec
- 2 dívky
- 1 chlapec

Prvořadá pozornost byla věnována systematické přípravě dětí na vyučování a tomu, aby
děti úspěšně zakončily školní rok a dále přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Jedno
děvče ukončilo základní školu a bylo přijato k dalšímu vzdělávání na středním odborném
učilišti. Dvě děvčata ukončila studium na středním odborném učilišti. V současné době mají
zaměstnání a bydlení. Jedno děvče ukončilo složením magisterské státní zkoušky a úspěšnou
obhajobou práce studium na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Praze 10. Střední
odborné učiliště studuje 8 a střední školu pak 4 naši klienti.
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Jazykové vzdělávání
Během školního roku 2015 – 20165 opět probíhalo doučování anglického a ruského jazyka
přímo v dětském domově díky spolku Dobré víly. Výuka je individuelní podle věku a potřeb
dětí.

Informační a počítačová gramotnost
Každá rodinná skupina má k dispozici dvě PC určená k přípravě na vyučování,
zdokonalování se v počítačové gramotnosti a k využívání volného času. Na každé rodinné
skupině je zřízeno jedno počítačové pracoviště s připojením na internet. Připojení zdarma
dětskému domovu poskytuje občanské sdružení Bubákov Nové Strašecí. Správu sítě provádí
zčásti sponzorsky externista Ing. Kadoch. Správu webových stránek zajišťuje ředitel.
V souladu s plněním hlavního výchovně-vzdělávacího cíle jsme se snažili o to, aby děti získaly
maximum kompetencí pro další život. V průběhu roku získali dva klienti řidičské průkazy
skupin B, C a T, jeden absolvoval kurz svařování. Dvě děvčata navštěvovala profesní kurzy
pro číšnice a získala rekvalifikační osvědčení.
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5. Údaje o odborných pracovnících DD
Základní údaje o pracovnících
V organizaci je zaměstnáno celkem 17 zaměstnanců, z toho 12 pedagogických a
5 nepedagogických. Mezi pedagogické jsou zařazeni vychovatelé, asistenti pedagoga a
ředitel. Mezi nepedagogické pak provozní zaměstnanci a sociální pracovnice. Jeden
z vychovatelů zastává funkci vedoucího vychovatele. Zároveň je zástupcem statutárního
orgánu. Počty pracovníků zobrazuje tabulka níže.
Sociální služby jsou zabezpečovány jedním sociálním pracovníkem v hlavním pracovním
poměru a dvěma na dohodu o provedení práce.
Pro letní činnost využíváme externí pracovníky na dohodu o provedení práce a dobrovolníky.
Počet pracovníků

Počty pracovníků a kvalifikace
Celke
m

Nepedagog.
(VŠ)

17

6 (2)

Pedagogických

11

k 1. 9. 2015
Pedagogové
Pedagogové
Vysoká škola
Střední škola

6

5

41 – 50 let

51 – 65 let

Pedagogové
Spec. pedag.

9

Věková struktura zaměstnanců
Počet pedag.
pracovníků

do 30
let

31 – 40 let

Celkem

3

4

2

8

45

100 %

Z toho žen

3

4

2

4

42

72,2 %

Z toho mužů

0

0

0

4

54

37,8 %

16,6 %

22,2 %

11,1 %

45,5%

44,4 %

Celkem %

Prům. věk

Procent
celkem

9

10

6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti
Zahraniční spolupráce
V rámci spolupráce s katedrou sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
navštěvují náš dětský domov pravidelně stážisté ze zahraničních škol.
Pravidelně spolupracujeme s organizacemi, které mají nadnárodní působnost. Velice úzká je
spolupráce s organizací C4C.
Jedna studentka VŠ pobývala na stáži ve Francii v rámci projektu Erasmus, jedna na
jazykovém kurzu e Velké Británii.

Účast dětí ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích
a olympiádách
Účast dětí ve vědomostních soutěžích



DD Cup – Prevence proti nehodám – cyklistický závod+vědomostní soutěž
Další účast probíhá v rámci výuky na ZŠ

Účast dětí ve sportovních soutěžích

Tréninky a soutěž v lezení na umělé stěně (společně s Opři se)

Účast v cyklistických a běžeckých soutěžích v rámci 17. Jesenického outdoorfestu

Soutěže v plavání a dalších disciplínách v Aquaparku Čestlice

Karakorum – soutěž na lezecké stěně

Soutěž v beachvolejbalu v Praze Ládví

4. zahájení sportovní sezóny v DD Nové Strašecí, volejbalový turnaj a další soutěže

Expedice Sen – Cena vévody z Edinburghu

Účast v kroužcích kopané, florbale, volejbalu, boxu

Účast ve sportovních soutěžích při ZŠ NS, atletika, volejbal, kopaná, florbal
Účast dětí v uměleckých soutěžích a přehlídkách

Vánoční koncert Kladno - Vánoční strom splněných přání

7. ročník benefičního koncertu Děti dětem - pořadatelství

Vánoční přehlídka v KC Nové Strašecí

Jesenická notička – tradiční přehlídka – 1. místo

Vystoupení kytarového kroužku v DD Ledce

Galakoncert Českého rozhlasu v Havlíčkově Brodu

Účast v několika výtvarných soutěžích

Tříkrálové Nové Strašecí

Masopust v Novém Strašecí

Vystoupení v Domě seniorů Nové Strašecí

Vystoupení na Pálení čarodějnic na Tyršově koupališti v Rakovníku

účast v kroužcích v rámci ZUŠ celoročně

keramická a taneční dílna v dětském domově
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Výchova k humanismu

7. Benefiční koncert děti dětem – všechny děti (děti z DD pomáhají dětem na
onkologické klinice) - pořadatelství

Brigády při opravě hradu Hauenštejn

Pomoc při organizování Dně dětí v Čelákovicích

Návštěva Terezína s besedou
Multikulturní výchova

Výuka orientálních a romských tanců

Účast na přednáškách v rámci akcí Expediční kamera a Outdoorfest Jesenice
Enviromentální výchova

Letní tábor v Krkonoších – s Dobrými vílami, z. s.

Expediční kamera, pořadatelství akce pro veřejnost

Účast na prázdninových táborech se zaměřením k ochraně přírody

Outdoorfest Jesenice – spolupořadatelství (festival pohybu ve volné přírodě)

Stavba ptačích budek
Akce preventivního charakteru v souladu s MPP

V rámci komunit besedy zaměřené na problematiku sociálně patologických jevů

Bezpečnost na komunikacích – v rámci DD cupu – DD Dolní Počernice

Výuka základů první pomoci

Návštěva gynekologa s besedou – prevence nechtěného početí

Beseda o způsobu komunikace, jak volit kamarády, umění říci ne

Testování jednotlivců na přítomnost omamných a psychotropních látek

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, detox

Další akce, které jsou uvedené výše a prolínají se s touto problematikou
Brigády (individuelní)
V souladu s integrací a zvyšováním samostatnosti našich dětí se snažíme pro ty nejstarší
zajistit letní brigády. Více následující přehled:







RZ Valentův mlýn na Berounce
prodejna Norma Rakovník
Firma Burgers Rokycany
Firma Valeo Rakovník
Kaufland Kladno a Penny Nové Strašecí
hotel Anděl Praha Smíchov

(1 osoba) – červenec
(1 osoba) – v průběhu prázdnin
(1 osoba) – v průběhu prázdnin
(1 osoba) – v průběhu prázdnin
(1 osoba) – v průběhu prázdnin
(1 osoba) – v průběhu prázdnin

Účast dětí na dalších akcích

Kroužek pečení – celoročně

Lyžařský tábor v Krušných horách

Výuka snowboardingu s firmou Burton - Monínec

Bazén Tuchlovice, opakovaně

Jednodenní zájezdy do hor, opakovaně
12












Návštěva divadelního představení Asterix v Praze
Návštěva muzikálu v divadle Hybernia – Marrry Poppins
Aquapark Čestlice – opakovaně
Pečení v hotelu Clarion Praha
Ježíšek na Spartě, hokejový zápas s předáváním dárků
Kurz kadeřnic Praha –celoročně
Návštěva Muzea voskových figurín
Stáž v hotelu Hilton Praha
Projekt Sen - Občanské sdružení ANO, ANO
Vaření s Italem – výuka vaření přímo v dětském domově

7. Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce,
zaměstnavateli a dalšími subjekty
Dětský domov těsně spolupracuje se zřizovatelem i dalšími subjekty a při plánování
svých aktivit se snaží vycházet z jejich potřeb. V roce 2012 jsme vybudovali díky příspěvku
z grantu sportu a prevence Středočeského kraje ve výši 1 000 000 korun, podpoře města
Nové Strašecí a sponzorů multifunkční sportovní hřiště, které slouží zároveň k integraci u nás
umístěných dětí. Hřiště je využíváno nejen dětským domovem, ale slouží i dalším subjektům
v regionu (školy, kluby). Ve školním roce 2015 – 2016 jsme z prostředků získaných od
Letiště Praha vybudovali dětské hřiště, které využívá rovněž veřejnost.
Dětský domov získal zakázku Středočeského kraje (financováno z ESF) na
poskytování sociálně – aktivizační služby v okrese Rakovník. V rámci této služby
spolupracujeme dále s městskými a místními obecními úřady, Fondem ohrožených dětí atd.
Úzce spolupracujeme s úřady práce a zaměstnavateli při vyhledávání zaměstnání dětí,
které odcházejí do samostatného života. Mladí lidé, umístění v dětském domově, se zúčastnili
letních brigád, během nichž získali praxi v oborech a připravili se na výkon svého budoucího
povolání.
Významná je spolupráce s několika občanskými sdruženími. Jde především o C4C,
které nám zajišťuje vedení kroužků pečení a hry na kytaru, a zároveň také finanční a
materiální pomoc. Neméně důležitá je spolupráce se spolkem Dobré víly, jehož dobrovolnice
a dobrovolníci navštěvují pravidelně dětský domov, s dětmi si hrají a doučují je. V letošním
roce zorganizoval tento spolek letní tábor v Krkonoších, na kterém výtvarné dílny vhodně
doplňovaly sportovní a turistické aktivity. Významná je dále spolupráce s organizacemi Klub
přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí, Opři se, Start do života, Thilia, dále s Nadací Olgy
Havlové, Nadací manželů Klausových a Nadací Veolia. Významnou pomoc nám poskytuje
Nadační fond Albert, díky jehož příspěvku jsme byli schopni uspořádat zimní tábor, a který
nám přispívá nemalou měrou na zájmovou činnost dětí a podporu studia.

Pomoc při rekonstrukci hradu Hauenštejn
Dětský domov se společně se spolkem Opři podílí na pravidelných brigádách při rekonstrukci
hradu Hauenštejn v Krušných horách.
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Aktivity DD uspořádané pro veřejnost
Dětský domov pořádá každoročně několik tradičních akcí pro veřejnost. V tomto roce
se uskutečnily tyto:
 Jarní turnaj ve volejbale – zahájení sportovní sezóny na hřišti
 Expediční kamera – filmový festival spojený s přednáškami
 17. Festival přírodních sportů v Jesenici u Rakovníka (cca 600 účastníků)
 Jesenický surovec – závody horských kol a závody v terénním běhu (300 aktivních
účastníků)
 6. benefiční koncert Děti dětem (ve spolupráci s KPDDD Nové Strašecí) – děti
vystupovaly společně s profesionálními umělci, výtěžek byl určen pro onkologicky
nemocné děti

Spolupráce s rodiči, sociálními pracovníky
Dětský domov velmi aktivně spolupracuje s rodiči umístěných dětí (v případech, kdy jsou
rodiče spolupracovat ochotni), dále se širšími rodinami, a ve spolupráci s příslušnými
OSPODy a dalšími odborníky se snaží o sanaci těchto rodin tak, aby dítě mohlo být buď
umístěno zpět anebo, aby byly realizovatelné co nejčastější kontakty. V této oblasti práce
jsme poměrně úspěšní. V několika případech se podařilo vyhledat vzdálené příbuzné,
zkontaktovat je s dětmi a navázat vztahy, které mohou být v budoucím životě dětí velmi
prospěšné. V případech, kdy je to možné, svoláváme případové konference, které se konají
za účasti zástupců dětského domova, rodičů, sociálních pracovníků, učitelů atd.
V průběhu sledovaného roku pobývalo jedno dítě na dlouhodobých pobytech u rodičů
s prognózou návratu zpět do rodiny.
Deset dětí a zletilých klientů bylo na dlouhodobých prázdninových pobytech v užších či
širších rodinách. Sedm dětí mělo v průběhu letních prázdnin brigády. V rámci projektu
Centrum pro rodiny terénní pracovník pracoval intenzivně se čtyřmi rodinami dětí umístěných
v dětském domově. Bylo vytvořeno pracoviště sociálně-aktivizační služby v Rakovníku, kde
službu poskytuje jedna naše sociální pracovnice. U komplikovaných případů zasahuje
psycholožka.

Spolupráce s firmami a dalšími subjekty
Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s firmou Procter & Gamble, Rakona s. r. o. Dále
nás ve sledovaném roce podpořily tyto firmy: Veolia, Letiště Praha, Bohemia Interactive a.s.,
IKEA ČR, Globus Zličín, PVK Logistic s. r. o., AR auto, Obamo, s. r. o., pánové Martin
Vršecký, Libor Šalda, Vítězslav Janda, Ivo Klecan a Petr Keller. Významně nám pomohl
Nadační fond Albert a Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí.

Spolupráce s nadacemi a institucemi
Po celý školní rok probíhala spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími, v rámci jejichž
projektů byla nabídka pro naše děti maximálně široká a pestrá
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Tilia – občanské sdružení – projekt Slunce
Víkendové pobyty zaměřené na problematiku dospívajících, směřující k samostatnému životu
a znalostem a dovednostem, které jim pomáhají zorientovat se na trhu práce, bydlení, dalšího
vzdělávání apod. Celoroční aktivity se zúčastnila dvě dívky.
Chance 4 Children (C4C)
Kromě nabídek bezplatných vstupenek na divadelní představení v divadlech Brodway a
Hybernia k nám do DD dojížděl lektor, který vyučoval jednou týdně děti hře na kytaru,
jedenkrát za 14 dní pak společnost zajišťovala kroužek pečení a dále víkendové kurzy
kadeřnic, materiální vybavení atd.
Otevřená budoucnost
Accenture academy – projekt pomáhá zprostředkovat práci, získat praktické zkušenosti,
prezentační schopnosti nebo finanční gramotnost.
Ano, ano – zapsaný spolek
V projektech nabízí spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se
vždy dá najít možnost, jak pomoci. Pro naše děti (7) to byla pomoc především materiální, dle
individuálních potřeb, např. knihy pro dívku studující na střední škole, 2x zaplacení řidičského
průkazu, zaplacení příspěvku na kroužek florbalu a v neposlední řadě zapojení dvou dívek do
ceny vévody z Ediburghu.
Zapsaný spolek Opři se
Spolek podporuje volnočasové víkendové aktivity, např. pracovní pomoc hradu Hauenštejn,
letní tábory, víkendové lezení apod.
Dobré víly
Od září 2015 spolupracujeme s nově vzniklým spolkem, který pro naše děti připravuje jednou
týdně tyto programy: Doučování cizích jazyků a dalších předměty, zabezpečení zájmových a
rozvíjejících kroužků, motivace k zájmu o literaturu, inspirace ke smysluplnému trávení
volného času, pomoc odrostlým dětem najít první práci. Rovněž pro naše děti o prázdninách
spolek zorganizoval letní tábor spojený s výtvarnými dílnami.

Prázdninový provoz
V průběhu prázdnin byl upřednostněn pobyt dětí v rodinách a brigády všeho charakteru,
nejlépe v oboru. Děti, které neměly možnost odjet domů, se zúčastnily pobytových akcí a
táborů, které byly vybrány vzhledem ke schopnostem a zájmům jednotlivých dětí. Hlavní
filosofií bylo, aby se děti neúčastnily ve velké míře akcí společně s ostatními dětmi z dětského
domova, ale naopak, aby měly možnost se setkávat s jinými, převážně s těmi, které žijí
v rodinách.
Jeden devítidenní tábor, organizovaný pro všechny naše děti a děti z DD Krnsko, byl
uspořádán ve spolupráci se spolkem Dobré víly ve Špindlerově Mlýnu na chatě TOS. Během
něj byl připraven spolkem velmi pestrý program pro všechny věkové kategorie (5-18 let).
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8. Údaje o výsledcích kontrol
Ve sledovaném roce se uskutečnila kontrola České školní inspekce. Ta neshledala žádné
vážné závady. Drobné závady byly odstraněny na místě nebo v dohodnutém termínu. Rovněž
proběhla kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce. Několik drobných závad bylo odstraněno
na místě.
Proběhly kontroly Okresního státního zastupitelství, kontrola OSSZ a zdravotních pojišťoven.
Nebylo shledáno závad.

9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD
I. Základní údaje o hospodaření DD
k 31. 12. 2014
Činnost
Hlavní
Doplňková

Základní údaje o hospodaření DD
v tis. Kč

k 30. 6. 2015
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

9187

0

4452

0

2.

Výnosy celkem

9191

0

4436

0

příspěvky a dotace na
provoz (úč. 672)

8163

0

3981

0

ostatní výnosy

1028

0

455

0

4

0

-16

0

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

k 31. 12. 2014

1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem
(INV)

0

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně
vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)

6458

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho
z toho

z toho

mzdové výdaje bez zákonných odvodů
1

ostatní celkem (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)
z toho

4.

6298
4554
39

UZ 33051

12

UZ 33052

27

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje
celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

1354
1354

1

ostatní účelové výdaje celkem (UZ 001, 002, 003, 012, 014)

16

0

z toho
5.
z toho

0

001

0

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU,
FM EHP/Norsko atd.)
Sponzorské dary

1379
204
0

Komentář k ekonomické části:
Za rok 2015 skončilo hospodaření vyrovnaně. Ošetřovné je těžko vymahatelné, rodiče jsou
mnohdy nedoručitelní, jednání exekutorů zdlouhavé, povinní často nemají žádný majetek.
V současné době je vedeno šest exekucí a čtyři trestní řízení, z toho jedno v zahraničí.
Ve sledovaném školním roce bylo realizováno několik drobných oprav. Zakoupili jsme tři herní
prvky, z nichž bylo sestaveno dětské hřiště na zahradě dětského domova.

10. Závěr
Ve školním roce 2015 – 2016 řešil dětský domov řadu problémů, především pak finančních.
Díky úsporám a prostředkům získaným od sponzorů a z nadačních fondů se podařilo udržet
vysoký standard poskytované péče a zároveň poskytování sociálních služeb pro rodiny
s ohroženým dítětem a poskytování ubytování a péče sociálně nesamostatným osobám
opouštějícím dětský domov.
Kromě ústavní výchovy hlavním cílem nadále zůstává poskytování komplexních služeb pro
ohrožené rodiny v regionu Rakovník, Kladno a Beroun.

V Novém Strašecí 23. října 2016

Mgr. et Mgr. Alexandr Krško
ředitel Dětského domova a Školní jídelny Nové Strašecí
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