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Seznam členů Rady klubu, členů klubu a aktivistů 

Složení Rady klubu:  

JUDr. Růžena Eliášová - předsedkyně 
Jarmila Dolejšková - jednatelka 
Ing. Alena Bažantová 
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D. 
Milada Karasová 
Tamara Kotvalová - Bendlová, členka a sponzorka 
Radka Pavelková - Sochůrková, členka a sponzorka  
Lenka Vlachová, členka a sponzorka 
Zuzana Kopečná 
Ivana Žídková 
V závěru roku 2005 se rozhodla ukončit své členství v radě i v Klubu dlouholetá členka a sponzorka Ing. Jana 
Sedláková. Rada KLUBU zasloužilé a obětavé člence - tetičce Janě Sedlákové děkuje, za její dlouholetou práci 
a věří v zachování přátelských kontaktů. 
Novými členkami Rady KLUBU se staly tety: Zuzana Kopečná a Ivana Žídková. 

http://www.prateledetidd.cz/
mailto:klubprateldetidd@seznam.cz


Těšíme se na budoucí spolupráci s nimi. 
Nová členka, teta Zuzana Kopečná získala ke spolupráci pana akademického malíře Sabahudina Čečo, který 
povede ve svém ateliéru výtvarné kurzy pro děti z Dětského domova Ledce. 
Teta Ivana Žídková získala pro podporu naší klientky - svobodné matky a její dcerky, paní Jiřinu Tůmovou. 

Registrovaní členové klubu:  

JUDr. Růžena Eliášová - předsedkyně 
Jarmila Dolejšková - jednatelka 
Ing. Alena Bažantová 
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D. 
Milada Karasová 
Tamara Kotvalová - Bendlová 
JUDr. Milan Kováč 
Radka Pavelková - Sochůrková 
Lenka Vlachová 
Zuzana Kopečná 
Jaroslava Sýkorová 
Marie Nosková 
Erika Zíková 
Ing. Alena Štěpánková 
Dagmar Kyndlová 
Petr Dolejšek 
Hana Hančová 
Barbara Kovačková 
Ing. Tomáš Kapsa 
Lenka Šusteková 
Martina Dolejšková 
Petr Bendl - hejtman Středočeského kraje 
Jitka Hladíková 
Jana Rýdlová 
Barbora Knorová 
Helena Kotlíková 
Iva Dlabačová 
Zuzana Kopečná 
Ivana Žídková 

Aktivisté:  

Jitka Křivohlavá 
Jiřina Řenčová 
Radka Síčová 
Ak. malíř p. Sabahudin Čečo 
Jiřina Tůmová 

 
 

Seznam všech sponzorů a příznivců KPDDD, kteří nás podpořili od roku 1997 

Poděkování náleží všem, kdo od roku 1997, kdy naše OS vzniklo, podpořili všechny naše aktivity: 

(seřazeno chronologicky od data zahájení spolupráce) 
Pražská energetika a. s., Praha 10 
Vydavatelství LOTOS, Praha 5 
Česká móda a design - YANNY, Praha 2 
FIMOS a. s., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
SERVIND s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
Carollinum s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
RINGIER ČR, a. s., Praha 3 
ETNA expo s. r. o., Lysá nad Labem - Jiří Hladík 
EUROMEDIA GROUP - divize BSC Nové Strašecí 
Krajský úřad - hejtman Středočeského kraje Petr Bendl 



František Tomáš Kolowrat - Krakowský, Praha 1 
ELWOOD s. r. o., Praha 3 - Lenka Vlachová, Radka Pavelková - Sochůrková 
Barbara Kovačková, Praha 2 
Helena Kotlíková, Praha 6 
Vize 97 - nadace Dagmar Havlové, Praha 
Královský pivovar Krušovice a. s. 
Čokoládovny a. s., Praha 4 - Modřany 
ČESTAV s. r. o., Nové Strašecí 
ELEKTRO SINKULE, Rakovník 
PHILIPS, Praha 
J+J Zoubkovi - Nábytek, Rakovník 
ARTIKL, Rakovník 
NADACE CHARTY 77 - Konto Bariéry, Praha 
IPB Pojišťovna, a. s. 
RAKONA Procter & Gamble, Rakovník 
RAKO a. s. - Šamotka, Rakovník 
SPECTRUM Nábytek, Rakovník 
Dům keramiky - manželé Staňkovi, Rakovník 
Občanské sdružení KIWANIS KLUB CZ - paní Lüftnerová, Rakovník 
Duchovní správa u svatého Vojtěcha, Praha 6 
Konto Bariéry, Praha 
Manželé Strenger, Nizozemsko 
Cornelia Rice, Nizozemsko 
Agentura KREYSON - Ladislav Křížek 
Mistr Josef Suk 
VITANA a. s., Praha 
AUTOPŮJČOVNA Šustek, Nové Strašecí 
Lenka Šusteková, Nové Strašecí 
Dana Mařincová, Hředle 
Ing. Alena Bažantová, Praha 
Hana Hančová, Praha 
Ing. Vladimír Bičík CSc., Praha 
Jana Němcová, Praha 
Ing. ak. arch. Michael Bořko, Praha 
Dagmar Kyndlová, Praha 
PhDr. Jarmila Divišová, Ph. D., Rakovník 
Ing. Jana Zemanová, Praha 
Tamara Kotvalová - Bendlová, Lány 
QUALT s. r. o., Rakovník 
Kavárna KORZO, pan Olič, Rakovník 
Eva Zelenková, Praha 
Kamil Tomášek, Nové Strašecí 
Jana Rýdlová, Lysá nad Labem 
Ing. Tomáš Kapsa, Rakovník 
Barbora Knorová, Rakovník 
Manželé Beckovi, Praha 6 
JUDr. Milan Kováč 
Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí 
MAJOR HOLDING a. s., Praha 4 
Nadační fond (Naděje třetího tisíciletí), Praha 1 
JHP, spol. s r. o., Praha 10 
MAO s. r. o., Kladno 
Hotel Moráň, Praha 4 
Global Refund ČR, s. r. o., Praha 2 
Petr Nebeský, Praha 1 
Unimex Group, a. s., Praha 1 
H. S. Trade, a. s., Praha 8 
Česká móda a design, Praha 1 
Milena Stránská, Praha 5 
Marie Brejchová, Praha 
Renata Kopřivová, Praha 5 
Pavel Straka 
Monika Absolonová 
Jitka Zelenková 
Jaroslav Svěcený 
Felix Slováček 
Sisa Sklovská 



Šárka Kubelková 
Alfagraf, Praha 8 
ASKO Nábytek, spol. s r. o., Praha 3 
Prágr Luboš, Tachlovice 
X Tech, Nové Strašecí 
GROUPE SEB, Praha 1 
Ak. malíř Sabahudin Čečo, Praha 1 
Humanitární fond Středočeského kraje na sociální oblast 
Gorenje s. r. o., Praha 4 
Národní dům - KDŽ s. r. o., Praha 2 
Metznerová 
Mgr. Iva Dlabačová, speciální pedag-služby, Nové Strašecí 
Ivana Žídková 
Jiřina Tůmová 
Zuzana Kopečná 
 
 

Naši sponzoři a příznivci v roce 2005 

Jsou to jmenovitě: 

Právnické osoby: 

SERVIND, s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
Carollinum, s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
FIMOS, a. s., Praha 6 - Tamara Kotvalová - Bendlová 
ELWOOD, s. r. o., Praha 3 - Lenka Vlachová, Radka Pavelková 
Královský pivovar Krušovice a. s. 
Jiří Hladík, Etna expo s. r. o., Lysá nad Labem  
Středočeský kraj, dotace na projekt pro DD Ledce  
MPSV ČR - dotace projektu "Mládež dětských domovů" a jejich podpora v zapojení 
do občanského života 
Projekt dotován z prostředků fondu PHARE 
Národní dům - KDŽ s. r. o., Praha 2 
Gorenje s. r. o., Praha 4 
Mgr. Iva Dlabačová, speciální pedag-služby 
Dana Mařincová, Hředle 

Soukromé osoby (finanční dary, věcné dary): 

Milena Stránská, Praha 5  
Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí  
Marie Brejchová, Praha  
Renata Kopřivová, Praha 5  
Barbora Knorová, Rakovník  
Ivana Žídková, Praha 5 
Jiřina Tůmová, Praha 
Akademický malíř Sabahudin Čečo, Praha 1 
Zuzana Kopečná, Praha 1 
Metznerová 

 
 

Činnost OS - KLUBU PŘÁTEL DĚTÍ DD se sídlem v Novém Strašecí v r. 2005 

V souladu se stanovami OS a s doplňujícím usnesením RADY, ze dne 31. 3. 2005, oddíl: ZÁVĚRY A 
USNESENÍ, bod 3. je činnost zaměřena: 

a. přednostně na pomoc dětem z dětských domovů či dětí z rodin pěstounských  
b. dále na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin  
c. také na podporu mimořádných talentů i mimo dětské domovy.  



To znamená dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít ve vlastní rodině ani v rodině náhradní, tj. 
pěstounské či osvojitelské. 
Činnost Klubu je dobrovolná charitativní práce vykonávaná od roku 1997 všemi členy bez nároku na jakoukoli 
finanční odměnu. Od 1. 1. 2005 pracuje pro OS na základě pracovní smlouvy za řádnou odměnu jedna 
aktivistka, jako administrativní pracovnice. Finanční prostředky získává Klub pro svoji činnost ze sponzorských 
darů a členských příspěvků. Všechny získané prostředky byly vynaloženy ve prospěch dětí z dětských domovů 
celé ČR, a na podporu potřebných, či ohrožených dětí i mimo dětské domovy. 

Konkrétně na podporu následujících oblastí: 

1. Pomoc dospělým jedincům, kteří po dovršení osmnácti let opouštějí svůj mateřský domov a jsou bez 
rodinného zázemí, nemají střechu nad hlavou a nikoho, kdo by jim poradil při jejich vstupu do samostatného 
života. To je realizace projektů chráněného bydlení "DPC" a "DOMOV".  

2. Zájmové aktivity: sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže v dětských domovech, ozdravné pobyty dětí 
v přírodě apod.  

3. Osobnostní rozvoj dítěte: podpora vzdělávání, zejména rozvoj talentů v dětských domovech i mimo 
dětské domovy v případě mimořádných talentů.  

4. Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, eventuelně dětí a 
mládeže handicapovaných či ohrožovaných asociálním prostředím.  

5. Podpora: Občanského sdružení NEDROG, Základní škola Lány, Domov Ráček Rakovník. Cílem je 
podpora protidrogového programu těchto a podobných zařízení. Podíl KLUBU na vybudování školního hřiště v 
Lánech.  

6. Podpora vzdělávání a rekvalifikací klientů chráněných bytů.  
7. Podpora realizace rodinné koncepce výchovné práce v dětských domovech.  

 
 
 

Informace o projektech chráněného bydlení 

Sociální projekt chráněného bydlení pro děti z dětských domovů, realizovaný naším KLUBEM, nese název 
DOMOV DĚTEM a skládá se v současnosti ze čtyř částí: 

a. Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707  
b. DOMOV - Rakovník, Pražská 97  
c. DOMOV - Velvary, Chržínská 47  
d. Individuální podpora již plně společensky integrovaných svěřenců v jejich snaze získat vlastní byt.  

 
 
 

Přehled realizace projektů chráněného bydlení pro děti z dětských domovů  

Rok 1998 - zahájení provozu DOMU NA PŮL CESTY dne 1. 7. 1998 

V sídle KLUBU jsme pořídili dva chráněné byty. Jeden pro tři chlapce a druhý pro tři dívky. Byty fungují jako 
Dům na půl cesty. Za pomoci členek KLUBU si naši svěřenci nacvičují jednání s úřady při vyřizování sociálních 
dávek a při hledání práce, hospodaření ve vlastní domácnosti a hlavně zvládání nelehké finanční situace. Učí 
se být dobrými, bezkonfliktními sousedy dalším nájemníkům v domě. Práci vždy našim svěřencům pomůžeme 
zajistit a motivujeme je k udržení zaměstnání i dobrých interpersonálních vztahů na pracovišti. V Domu na půl 
cesty v Novém Strašecí mohou být naši svěřenci nejdéle tři roky. Mají tedy podnájemní smlouvu na dobu 
určitou. Adresa DPC: Rakovnická 707, 271 01 Nové Strašecí 

Rok 2001 - I. etapa projektu "DOMOV" - zahájení dne 4. 2. 2001 

Třem chlapcům již plně adaptovaným a navíc s perspektivním zaměstnáním v okresním městě v Rakovníku 
jsme pomohli získat trvalé bydlení. Získali jsme pro ně do nájmu byt v Rakovníku 4+1, kde má každý svůj 
samostatný pokoj a společné jsou: kuchyň, sociální  
zařízení a malý obývací pokoj. Náklady na bydlení si již chlapci hradí plně sami. V Domu na půl cesty hradí jen 
alikvotní část přiměřenou jejich finančním možnostem. Rozdíl pak hradí naše OS. Tito chlapci získali v 
Rakovníku s naší pomocí a díky své adaptabilitě trvalé bydliště. To až dosud měli (pouze formálně) na adrese 
svého původního dětského domova. Adresa: Pražská 97, 269 01 Rakovník 



Rok 2002 

Dne 1. února 2002 bylo zahájeno chráněné bydlení pro děti z Dětského domova v Nymburku na adrese 
Milovice čp. 595. Jedná se o pronájem a vybavení tří bytů pro dospělé jedince z dětského domova a jeden velký 
byt pro život rodinné buňky. Osm až deset dětí ve věku od tří do osmnácti let zde žije se dvěma tetami a jedním 
strýčkem jako rodina. Provoz zajišťuje personálně a organizačně Dětský domov Nymburk. 

Rok 2003 

Ve spolupráci s městem Velvary byla zahájena rekonstrukce bytového domu v Chržínské ul. č.p. 47, Velvary. 
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, jsme se podíleli na rekonstrukci finančně, s cílem získat tři byty pro 
další etapu našeho projektu chráněného bydlení. 

Rok 2004 

Po dokončené rekonstrukci bytového domu ve Velvarech, v Chržínské 47, jsme převzali tři byty. K 31. 12. 2004 
jsme byty vybavili. 
Uživatelkou jednoho z bytů se stala odchovanka DVÚ Černovice, svobodná matka, se svým tříměsíčním 
synem. V dubnu 2005 ji vystřídala svobodná matka z dětského domova Sazená s dcerkou Kamilkou. 
Uživatelkou druhého bytu je studentka sociálně právní školy, která v prosinci 2004 byla propuštěna z Dětského 
domova v Sazené. 
Uživatelkou třetího bytu měla být dívka z dětského domova Ledce. Rozhodla se pro jiné řešení. Přihlásila se 
dívka z DD Solenice. 

Rok 2005 

Podpořili jsme našeho chlapce z chráněného bytu v Rakovníku v jeho úsilí pořídit si vlastní bydlení. 
Navázal vážný vztah s dívkou z obce Kounov u Rakovníka. Obecní úřad jim přidělil obecní byt s podmínkou, že 
na vlastní náklady provedou nutné opravy. Poskytli jsme našemu odchovanci půjčku ve výši Kč 60 000, aby 
mohl rekonstrukci bytu provést. V prvním čtvrtletí r. 2005 se odstěhoval z našeho bytu v Rakovníku do vlastního 
bytu v Kounově. Na jeho místo nastoupil chlapec z Dětského domova v Novém Strašecí Antonín Hejda. 
Cílem našeho projektu DOMOV DĚTEM je, umožnit jedincům z dětských domovů, kteří prožili svoje dětství bez 
lásky a péče vlastních rodičů, vybudovat si svůj vlastní domov. S naší pomocí si osvojí řadu návyků a 
dovedností potřebných k vedení samostatného života. Naučí se nést odpovědnost za vlastní jednání a 
rozhodnutí. Postupně se plně společensky integrují a získají mimo jiné šanci být jednou svým dětem lepšími 
rodiči, než byli jejich vlastní. 
V roce 2005 jsme usilovali o zakoupení bytu, který by byl majetkem KLUBU a sloužil našim již samostatným, 
plně do života připraveným svěřencům. Zatím se nám vhodná koupě nenaskytla. 

Rok 2006 

Cílem je získat byty pro naše již zadaptované mladistvé z dětských domovů, kde by uživatelské právo získali na 
základě nájemní smlouvy. Dle možností pořídit vhodný a dostatečně prostorný byt pro náhradní rodinu. Jednalo 
by se o obdobu rodinné buňky, která od února 2002 funguje pro děti z DD v Nymburku. Tato by sloužila dětem z 
DD Nové Strašecí, eventuálně dalším potřebným dětem, případně pěstounské rodině. 
Náš záměr plánujeme realizovat ve spolupráci s městem Nové Strašecí, a městem Rakovník. Vynasnažíme se 
dle našich finančních možností podpořit budování rodinné koncepce výchovného procesu v dětských 
domovech. Cílem je vytvářet pro děti v dětských domovech podmínky pro život v rodinných bytech, ve 
skupinkách po osmi až deseti dětech. Děti i tety a strýčkové mají tak možnost optimálně imitovat prostředí 
funkční rodiny. 
Projekt DOMOV DĚTEM jsme mohli zrealizovat a chráněné bydlení již od roku 1998 provozovat díky finanční 
podpoře našich sponzorů a přátel. 
Upřímné poděkování našeho Občanského sdružení a všech těch, kterým jsme pomohli nalézt domov do roku 
2005, náleží následujícím uvedeným: 
PRE a. s. Praha 10, Vydavatelství RINGIER ČR a. s. Praha 3, Nadační fond Naděje třetího tisíciletí Praha 1, 
FIMOS a. s. Praha 6, Carollinum s. r. o. Praha 6, Servind Praha 6, Elwood s. r. o. Praha 2, JHP s. r. o. Praha 
10, MAO s. r. o. Kladno, Středočeský kraj, paní Barbara Kovačková, paní Helena Kotlíková, pan Ing. Petr 
Bendl, pan Tomáš František Kolowrat-Krakovský, Královský pivovar Krušovice, VLTAVA-LABE-PRESS a. s. 
divize Praha, cz 

 
 



Zhodnocení výsledků v přípravě svěřenců - mladistvých z dětských domovů 
připravovaných do života v Domu na půl cesty v Novém Strašecí 

K 1. 7. 2005 uplynulo sedm let od zahájení provozu domu na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707. 
Do 31. 12. 2005 v obou chráněných bytech proběhl socializační proces celkem sedmnácti svěřenců. Z toho bylo 
osm dívek a devět chlapců. 
Pouze krátkodobě (maximálně tři měsíce) pobyli v DPC čtyři svěřenci. Dvě dívky a dva chlapci. Všichni využili 
možnosti ubytovat se u známých, se kterými navázali kontakty po svém propuštění z dětského domova. Tito 
čtyři byli méně přizpůsobiví a o jejich dalším osudu nic nevíme.  
Po dobu jednoho roku užívali našich služeb další čtyři svěřenci, opět dvě dívky a dva chlapci, všichni absolventi 
zvláštní školy. Jeden chlapec - invalidní důchodce - odešel k přítelkyni. Jedna dívka k příteli, se kterým nyní žije 
a mají spolu dítě. Zatím společně vedou spořádaný život. Oba svěřenci byli dobře přizpůsobiví. Druhý chlapec 
od nás odešel do zařízení Naděje v Praze 10. Tento chlapec byl nejméně přizpůsobivý a obtížně 
zaměstnatelný. Druhá dívka od nás odešla do svého původního místa trvalého bydliště. Ve spolupráci s jejím 
sociálním kurátorem jsme ji zde našli ubytování i práci. Přizpůsobivá byla dobře. Měla však malou schopnost 
udržet si zaměstnání, přestože se snažila. Byla málo výkonná, pomalá. 
Déle než rok v DPC pobylo devět svěřenců. Z toho dvě dívky odešly po dvou letech. Jedna se provdala, 
pracovala do května 2005, kdy porodila dcerku Natálku. Stala se první maminkou z řad námi do života 
připravených dívek. Druhá dívka od nás odešla do Velké Británie jako au-pair v září 2002. Vystudovala Vyšší 
odbornou školu ekonomickou. Po dobu studia jsme tuto dívku podporovali finančně. Ona nám za to vedla 
účetnictví. Udržuje kontakty s námi nadále, dopisuje si s tetou Dolejškovou, tráví u ní letní dovolenou. Pobyt v 
Anglii si prodloužila do 31. 8. 2005. Po návratu z Anglie si našla práci i podnájem v Praze. Pracuje u jedné 
obchodní italské společnosti a vede si velice dobře. 
Tři chlapci - Miroslav Gabčo, Antonín Žižlavský a Petr Kopec - odešli po dvouletém adaptačním procesu do 
Rakovníka, kde jsme pořídili v rámci II. etapy chráněného bydlení byt v Pražské ulici, čp. 997 (viz. projekt 
DOMOV). Všichni tři jsou absolventi zvláštní školy. Petr a Mirek zvládli po ukončení školy výuku v odborném 
učilišti. Toník absolvoval dva roky Speciální praktické školy a rekvalifikační kurz Kuchař.  
Všichni tři řádně pracují a jsou již plně připraveni pro samostatný život. Sami si také hradí veškeré náklady 
spojené s bydlením. Petr Kopec žije od února 2005 se svou přítelkyní v bytě, který získali do nájmu v obci 
Kounov. 
V Domu na půl cesty v Novém Strašecí jsou v současné době tři dívky a dva chlapci. Nová klientka - chovanka 
dětského domova Sázava Míša Holubová nastoupila v srpnu 2005. Iveta Kalejová, Zdenka Hříchová, David 
Berki a Mirek Rakaš jsou již plně adaptovaní pro samostatný život. Jsou dobře přizpůsobiví, váží si naší péče, 
všichni pracují a mají perspektivu si práci udržet. Až dosud využívali možnosti námi dotovaného bydlení. V 
současné době jsou všichni naši klienti schopni hradit si nájem v plné výši sami. 
Nová klientka Míša se jeví jako velice snaživá. Nastoupila 22. 8. 2005 a hned 23. 8. 2005 se zapojila do 
pracovního procesu, jako pomocná kuchařka v restauraci Sport v Novém Strašecí. 

 
 

Zhodnocení individuálních výsledků socializačního procesu probíhajícího v 
rámci projektu "DOMOV" 

"DOMOV" navazuje na Dům na půl cesty v Novém Strašecí pořízením dalších bytů, ve Velvarech a v 
Rakovníku. Byt v Rakovníku užívají tři chlapci, kteří prošli přípravou v našem DPC v Novém Strašecí. Byt je 
dostatečně velký, takže chlapci mají již každý k dispozici vlastní pokoj. Společně užívají kuchyň, sociální 
zařízení a malý obývací pokoj. K vybavení bytu patří také sklep a malý balkon. 
Nájemcem je náš KLUB, majitelem město Rakovník. Chlapci jsou podnájemci s právem přihlásit se k trvalému 
pobytu, což všichni tři učinili. 
Všichni tři chlapci se dělí rovným dílem o náklady spojené s bydlením. KLUB je garantem všech plateb, přičemž 
nájem i platby za služby včetně účtů za spotřebu energie, vody a tepla, hradí ze svého účtu KLUB a chlapci 
každý měsíc odvádějí na účet KLUBU alikvotní část nákladů. KLUB každoročně provádí vyúčtování k 31. 12. a 
případné rozdíly jsou vyrovnány v roce následujícím. 

Uživatelé bytu "DOMOV" Rakovník: 

1. Mirosav Gabčo - vyučený podlahář, absolvent zvláštní školy a učiliště. Pracuje ve firmě Lasselsberger, 
a. s. v Rakovníku (RAKO I) jako dělník ve výrobě. Přišel do Domu na půl cesty v Novém Strašecí 1. 7. 1998 z 
Dětského domova v Žatci. Uživatelem bytu v Rakovníku (projekt DOMOV) je od února 2001. Na vlastní byt, 
eventuelně na získání městského bytu do nájmu nemá naději.  

2. Antonín Žižlavský - absolvent zvláštní školy, na kterou pak navázal dvouletou praktickou školou, takže 
není ničím vyučen. Je ze všech našich svěřenců nejvíce mentálně postižený. Do Domu na půl cesty v Novém 



Strašecí nastoupil 1. 7. 1998 z Dětského domova v Jetřichovicích a uživatelem bytu v Rakovníku je od února 
2001. Péče, která mu byla věnována, je nyní zúročena ve faktu, že chlapec, který se původně jevil jako pomalý 
a ne zcela soběstačný, se nyní dokáže o sebe postarat. Pracuje, zvládá domácí práce a je také schopen vyřídit 
si potřebné záležitosti na úřadech. To v současné době již zvládají všichni naši svěřenci, ale u Toníka jsme v 
takový výsledek původně moc nevěřili. Absolvoval také rekvalifikační kurz Kuchař, získal osvědčení s celostátní 
platností a nyní pracuje jako pomocný kuchař v rakovnické restauraci U Zlatého Hroznu. Vlastní byt, eventuelně 
byt do pronájmu pro Toníka se nám zatím získat nepodařilo.  

3. Petr Kopec - absolvent zvláštní školy a vyučený kuchař. Přišel do DPC v Novém Strašecí v roce 2000 z 
Dětského domova v Žatci. Již za rok byl plně adaptován a schopen nastoupit jako uživatel bytu v Rakovníku. 
Pracuje jako samostatný kuchař v rakovnické restauraci a je považován za velmi dobrého kuchaře. V současné 
době si s naší pomocí opravuje byt v obci Kounov. Se svojí přítelkyní se tam odstěhoval z našeho rakovnického 
bytu v únoru 2005. Uvolnil tak místo dalšímu žadateli z DD v Novém Strašecí, Antonínovi Hejdovi. Nový klient 
vyžaduje důslednou kontrolu a zvýšenou péči. Je méně přizpůsobivý.  

4. "DOMOV" ve Velvarech tvoří tři samostatné garsoniéry, o rozloze do 40 m2. Každá garsonka je určena 
pro jednoho uživatele. Náklady na provoz jednoho bytu (nájem, vodné a stočné, teplo, el. energie a další 
služby) jsou Kč 3. 000,- měsíčně.  
Uživatelé bytů "DOMOV" ve Velvarech od prosince 2004 do 31. 12. 2005: Svobodná matka Martina Maršovská 
se synem Denisem a studentka Jiřina Řenčová. Studentka sociálně právní školy Jiřina Řenčová bude jako 
sociální asistentka pomáhat nejen Martině Maršovské, ale i dalším obyvatelům bytovéh domu v Chržínské ul 
47, od ledna 2005. Pracovní smlouvu uzavře s městem Velvary. My se budeme finančně podílet na úhradě 
poskytované asistenční služby, v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci. 
Martina Maršovská odešla v únoru 2005 k příteli. Nastoupila svobodná matka z dětského domova Sazená 
Žaneta Murníková, s dcerkou Kamilkou. Do 3. bytu je přihlášena dívka z dětského domova Solenice. 
Socializační proces realizovaný jak v Domě na půl cesty v Novém Strašecí, tak v bytu projektu "DOMOV" v 
Rakovníku byl ve většině případů úspěšný. Všichni při svém nástupu z dětského domova měli mnoho potíží s 
vedením domácnosti, zvládáním nejrůznějších psychosociálních dovedností jako je komunikace s okolím, 
spolunájemníky, s úřady, zaměstnavatelem apod. Nejvíce problémů bylo však ve všech případech s 
hospodařením s vlastními finančními prostředky. Stanovit si domácí rozpočet a dodržet ho. V současné době 
všech sedm našich svěřenců výše uvedené dovednosti zvládá. Tety z KLUBU nyní fungují hlavně jako rádci.  
Kontrolují již jen občasně a nenápadně, s potřebnou dávkou ohledů na soukromí svých svěřenců. Kromě 
kontroly v bytech probíhají také kontroly na pracovištích. Jak je již uvedeno výše, všichni svěřenci jsou 
zaměstnaní. Na pracovištích k žádným problémům nedochází. Pracují svědomitě a ze stran zaměstnavatelů se 
žádné stížnosti neobjevují. Chlapci i dívky jsou spolehliví, pracovití, samostatní, dodržují pracovní povinnosti. 
Se zaměstnavateli jsme ve stálém kontaktu 

 
 

Organizační a personální zajištění provozu chráněného bydlení 

1. V Domu na půli cesty v Novém Strašecí plní roli sociálního pracovníka a současně rádce a náhradního 
rodiče u pěti klientů jednatelka KLUBU teta J. Dolejšková a v Rakovníku členka rady KLUBU teta J. Divišová. 
PhDr. Jarmila Divišová Ph.D., svým třem svěřencům věnuje velice obětavě mnoho svého času. Každý měsíc 
odpracuje jako dobrovolnice v projektu DOMOV, nejméně 40 hodin. Teta Divišová navíc pro naše projekty 
pracuje jako psycholog a psychoterapeut. Díky tetě Jarmile Divišové také všichni naši svěřenci velice rychle po 
nástupu do DPC získají práci. Jako vedoucí pracovního poradenství na Úřadu práce v Rakovníku se pro 
všechny naše svěřence obětavě angažuje. Díky jejím kontaktům získali hned po nástupu práci také naši 
nejnovější klienti, Míša Holubová a Toník Hejda. Jako aktivistka je občas k dispozici také slečna Jitka 
Křivohlavá, která dle potřeby vypomáhá tetě Jarmile Divišové.  

2. DOMOV Velvary, provoz zajišťuje sociální asistentka a současně klientka, Jiřina Řenčová, která již 
nevykonává svou práci dobrovolnicky, ale za odměnu. Pracovní dohodu s ní uzavřel Městský úřad ve 
Velvarech, se kterým máme výbornou spolupráci. K 31. 12. 2005 se obě klientky - uživatelky bytů ve Velvarech 
adaptovaly velice dobře. Žaneta se vzorně stará o svoji Kamilku, byt udržuje rovněž ve vzorném pořádku. 
Pobírá sociální dávky - rodičovský příspěvek. Jiřina je inteligentní dívka, snaživá a hodná. V současné době 
úzce spolupracujeme s její přímou nadřízenou, na pracovišti - s pí. tajemnicí Městského úřadu Velvary. Dívka 
má aktuálně některé zdravotní problémy, které mají svůj původ v traumatech z dětství a které postižení jedinec 
bez odborné péče sám nezvládne. I v tomto případě je hlavním garantem poskytované odborné péče PhDr. 
Jarmila Divišová PhD.  

3. Chráněné bydlení pro děti z Dětského domova v Nymburku v Milovicích, které jsme pomohli v roce 
2002 vybudovat, zajišťuje provozně Dětský domov Nymburk.  

4. Výjimečně v roce 2002 vypomáhala za malou odměnu Kč 500,- měsíčně osobní asistenci u invalidního 
klienta, paní Anna Srdínková. Dohoda o pracovní činnosti a s ní spojená odměna, byla ukončena k 31.12. 2002, 
kdy se zdravotní stav chlapce stabilizoval.  

5. Personální zajištění některých činností KLUBU:  
Od 1. 1. 2005 vykonává nejnutnější administrativní práce, jako zaměstnanec OS KPDDD, slečna Radka Síčová. 
Od září 2005 do 31. 12. 2005 byly uzavřeny dohody o provedení práce také k zajištění projektu pro dětský 
domov Ledce a "Mládež dětských domovů" - přehled vyúčtován zde. 



Akce podporované OS KPDDD v roce 2005 

Podpora zájmových aktivit dětí z dětských domovů v roce 2005 

I. Sport - akce regionální 

a. Turnaj ve stolním tenise - duben 2005 - již tradičně pořádaný Dětským domovem v Novém Strašecí - 
akce pro děti z DD Středočeského kraje.  

b. Sportovní utkání v nohejbalu, pořádané Dětským domovem Sazená - pro děti z dětských domovů 
Středočeského kraje.  

c. 43. ročník olympiády dětských domovů Středočeského kraje, pořádaný Dětským domovem Solenice, ve 
dnech 11. - 15. 5. 2005  

II. Sport - akce celorepublikové 

a. DĚTSKÝ DOMOV CUP 2005 - pořádaný Dětským domovem v Dolních Počernicích  
b. Sportovní hry dětských domovů ČR, pořádané Dětským domovem v Solenicích  

III. Umělecké aktivity 

a. KONCERT NEJMILEJŠÍ - celorepubliková přehlídka vítězů regionálních kol soutěží v oborech: zpěv 
sborový i solový, tanec, hra na hudební nástroje, recitace, včetně přednesu vlastní tvorby. Přehlídky proběhly 
poslední víkend v květnu 2005 v divadle Kolín a organizátorem byl Dětský domov Býchory.  

b. Novou kulturní akcí, podpořenou námi byl I. ročník celorepublikového divadelního festivalu dětských 
domovů. Akci pořádal Dětský domov Sázava, v říjnu 2005, v Národním domě na Smíchově.  

IV. Podpora vzdělávání a zájmové činnosti dětí v dětských domovech. 

a. V roce 2005 jsme podpořili dětské domovy: 
 
DD Ráček Rakovník, DD Uherské Hradiště, DD Žatec, DD Sazená, DD Pyšely, DD Nové Strašecí, DD a 
Speciální školy Nymburk, DD Kralupy nad Vlatavou, DD Ledce Podpořili jsme výtvarné a hudební aktivity dětí, 
přispěli na školné studujícím dětem.  

b. Úhrada školného studentu Václavu Svatošovi, z Dětského domova Kralupy nad Vltavou, který byl přijat 
ke studiu na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, na obor mezinárodní vztahy a 
evropská studia. Uhradili jsme náklady na I. rok studia v částce Kč 55 000,-.  

c. Finančně jsme zajistili a organizačně vypomohli Dětskému domovu Ledce, v jejich projektu na rozvoj 
dětské tvořivosti a osobnosti, s názvem: "Tvořím a tak se netrápím" Projekt byl zahájen v září 2005 a ukončen 
bude v červnu 2006. Jedná se o projekt, s mnoha aktivitami, kterých se v průběhu celého roku zúčastní 
postupně všechny děti v zařízení.  

V. Podpora realizace změn v rámci rodinné koncepce dětských domovů. 

a. Příspěvek na vybavení rodinné skupiny v Dětských domovech: 
 
Žatec - Kč 20 000,- 
Nové Strašecí - Kč 9 926,-  

b. Příspěvky k narozeninám dětí Dětského domova v Novém Strašecí, individuální dárky - Kč 30 080,05  

VI. RŮZNÉ: 

a. Příspěvky na letní tábory dětí - Kč 150 000,-  
b. Dopravy dětí na sportovní a kulturní akce - Kč 49 236,90  
c. Příspěvky na podporu mládeže mimo dětské domovy - Kč 1 410 240,-  
d. Příspěvky na vzdělávání postižených klientů - Kč 37 142,-  

VII. Volnočasové aktivity pro školní děti a mládež 

V roce 2005 jsme rozšířili svoji podporu volnočasových aktivit školní mládeže s cílem přispět tak k ochraně dětí 
a mládeže před působením negativních vlivů, zejména podpořit rozvoj sportu. 



Finančně jsme podpořili výstavbu víceúčelového hřiště v Lánech, které bude využíváno žáky ZŠ Lány, veškerou 
místní mládeží, ale i dospělými občany a také dětmi z Dětského domova v Novém Strašecí. 
Na vybudování hřiště jsme přispěli částkou Kč 1 300 000,-. 
Uvedenou částku pro tento účel, jsme získali díky sponzorským darům členky Rady Klubu a sponzorky, paní 
Tamary Kotvalové - Bendlové. 

VIII. Podpora integrace mládeže z dětských domovů do občanského života 

K výše uvedenému tématu jsme zpracovali projekt a získali dotaci z fondu PHARE 2003 RLZ. 
Obsahem projektu je zapojení osmi dětských domovů Středočeského kraje a jejich dětí do nejrůznějších forem 
seznamování s problematikou samostatného života každého z nich, po odchodu z dětského domova. V době 
trvání projektu se setkáváme se skupinou dětí a pracovníků zapojených dětských domovů celkem jedenáctkrát. 
Formou přednášek, seminářů a psychoher a praktických cvičení bude celkem padesát dětí a 25 pracovníků 
proškoleno v následujících tématech: 

1. Osvojení komunikativních dovedností  
2. Zvládání krizových situací  
3. Internet a počítače  
4. Právní minimum občana  
5. Ekonomické znalosti a dovednosti  
6. Jednání a spolupráce s úřady  
7. Sociálně psychologický výcvik zaměřený na sebeprosazování, umění soustředit se na konkrétní úkol a 

s případnou pomocí dospělých jej splnit, schopnost a ochota pomáhat druhým, posilování sebedůvěry, naučit 
se jak a kdy požádat o pomoc druhého  

8. Zásady společenského chování  
Do projektu se zapojily dětské domovy: Nymburk, Ledce, Nové Strašecí, Kralupy nad Vltavou, Býchory, 
Sázava, Solenice, Jetřichovice. 
Do 31. 12. 2005 jsme se pracovně setkali s dětmi, vychovateli a sociálními pracovnicemi zapojených dětských 
domovů čtyřikrát. 
Podle hodnocení všech účastníků byla témata zajímavá. Proškolení, praktická cvičení a aplikované psychohry 
byly hodnoceny, jako velice přínosné pro práci s dětmi, k upevňování interpersonálních vztahů a k seznámení s 
řadou problémů, které je nutné při přípravě dětí na samostatný život řešit. 
Děti i dospělí účastníci se na každé další setkání těší. 
V tomto našem projektu se nám podařilo spojit vzdělávací cíle s vytvořením přátelského prostředí, s osobními 
vazbami. 
Největší zásluhu na úspěchu všech setkání má PhDr. Jarmila Divišová PhD. Tato naše obětavá teta se 
osvědčila jako vynikající metodik. S vysokou odborností připravila všechna témata a získala si svým přístupem, 
znalostmi a nadšením pro věc samu, přízeň všech zúčastněných.  
Vedoucím projektu je JUDr. Růžena Eliášová, která se zejména zasloužila o získání finančních prostředků z 
fondu PHARE a po dobu realizace projektu řeší řadu organizačních a administrativních problémů. 
Dalšími členy pracovního týmu jsou: 
Jarmila Dolejšková, Jitka Křivohlavá, PhDr. Jaroslav Maršík, Eva Marešová, Dana Mřincová 

 
 

Hlavní body činnosti KLUBU pro rok 2006 - plán 

1. Pokračovat v realizaci další etapy projektu DOMOV. Konkrétně se zaměřit na podporu těch dětských 
domovů, které po vzoru Dětského domova v Nymburku budou usilovat o pořízení startovacích bytů pro své děti, 
které zařízení opustí.  

2. Dle finančních možností podporovat transformaci klasických dětských domovů na dětské domovy 
rodinného typu. To je konkrétně: podpořit získávání vhodných objektů a bytů, případně podpořit rekonstrukci 
stávajících objektů dětských domovů s cílem vytvořit podmínky pro život malých skupinek dětí v rodinných 
buňkách, čili v prostředí optimálně nahrazujícím po všech stránkách rodinné zázemí. Zapojit se do projektů 
zaměřených na podporu pěstounských rodin.  

3. Pokračovat v navázané spolupráci s radou města Nové Strašecí a využít možnosti podílet se na 
budování sociálních bytů, podobně jako v případě města Velvary.  

4. Podporovat akce dětských domovů: Olympiádu, Sportovní hry, Memoriál Lucie Hanušové, Prevenci 
proti nehodám, Nejmilejší koncert a II. ročník DIVADELNÍHO FESTIVALU. Podporovat nadále rozvoj zájmové 
činnosti dětí v dětských domovech.  

5. Navázat na nabídku akademického malíře pana Sabahudina Čečo, který je ochoten spolupracovat s 
naším OS KPDDD. Ve svém atelieru chce pořádat pravidelná setkání se skupinkou dětí z Dětského domova 
Ledce, které bude seznamovat s různými výtvarnými technikami.  

6. Rozvíjet spolupráci se zařízením pro mentálně a tělesně postiženou mládež "Ráček". Domov SPMP 
Ráček sídlí v Rakovníku. Podporovat akce spojené s pracovní rehabilitací této mládeže.  



7. Pokračovat v navázané spolupráci s o. s. NEDROG. Konkrétně podpořit projekt NEDROG zaměřený na 
protidrogovou prevenci ohrožené mládeže. Projekt nazvaný ARCHA je realizován v Rakovníku. Rozšířit dle 
možnosti podporu volnočasových aktivit ve spolupráci s dalším podobným zařízením.  

8. Podporovat talentované děti ze sociálně slabých rodin. Rozšiřovat podporu vzdělávání, rekvalifikace a 
pracovní rehabilitace postižených dětí a mládeže.  

9. Pokračovat v projektu "PODPORA MLÁDEŽE DĚTSKÝCH DOMOVŮ", proškolováním v 
psychosociálních dovednostech. Dokončení projektu je plánováno na červen 2006.  

 
 

Naši sponzoři a příznivci v roce 2005 

Za finanční podporu v roce 2005 děkujeme všem našim dárcům a příznivcům. Jejich dary a příspěvky nám 
umožnily realizovat projekty na podporu dětí z dětských domovů jak je v této zprávě uvedeno. 
Velice oceňujeme pochopení našich sponzorů a přátel, díky kterým může naše dobrovolnické sdružení plnit své 
poslání. 
Jsou to jmenovitě: 
Právnické osoby celkem 1 605 300,-- 

ELWOOD s. r. o., Praha 3 - Lenka Vlachová, Radka Pavelková 500 000,-- 

Fimos a. s., Praha 6 - Tamara Kotvalová-Bendlová 400 000,-- 

SERVIND s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová-Bendlová 300 000,-- 

Carollinum s. r. o., Praha 6 - Tamara Kotvalová-Bendlová 200 000,-- 

Královský pivovar Krušovice a. s. 100 000,-- 

Národní dům - KDŽ s. r. o., Praha 2 100 000,-- 

Jiří Hladík, Etna expo s. r. o., Lysá n. Labem 5 000,-- 

Mgr. Iva Dlabačová, speciální pedag-služby, Nové Strašecí  300,-- 

      

Soukromé osoby celkem  5 608,50 

Renata Kopřivová, Praha 5 2 000,-- 



Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí 255,-- 

Metznerová 353,50 

Marie Brejchová, Praha 3 000,-- 

Anonymní dárci 2 400,-- 

Věcné dary 29 130,-- 

Gorenje s. r. o., Praha 4 24 130,-- 

Dana Mařincová, Hředle 5 000,-- 

 
 

Závěrečné slovo 

Uplynulý rok byl opět naplněný prací ve prospěch dětí a mládeže z dětských domovů i ve prospěch dalších 
potřebných dětí. Vše, co jsme mohli vykonat v roce 2005, je tak jako v předešlých letech výsledkem obětavé, 
dobrovolnické práce všech našich tetiček, členek RADY KLUBU. Patří jim upřímné poděkování. 
Velké díky náleží dále našim sponzorům a příznivcům, bez jejichž finančních darů, příspěvků i darů věcných, 
bychom nemohli naše projekty realizovat. Nejštědřejšími sponzory v uplynulém roce byly naše členky: 
Tamara Kotvalová - Bendlová a její společnosti SERVIND, FIMOS A CAROLLINUM Střešovická 49, Praha 6 a 
Lenka Vlachová, spolu s Radkou Pavelkovou a jejich společnost ELWOOD Ondříčková 29, Praha 3. 
Děkujeme všem dalším dárcům: 
Doufáme v zachování jejich přízně a podpory i v roce 2006, abychom se mohli i nadále společně těšit z dalších 
dobrých skutků, z každého do života dobře připraveného chlapce, či dívky, kterým jsme oporou v situacích, ve 
kterých by měli běžně fungovat vlastní rodiče. Abychom se mohli také těšit z výsledků, které děti z dětských 
domovů dosahují ve studiu, v tvůrčích a sportovních aktivitách, které společně podporujeme. 
Radost z dosažených výsledků, je naše jediná, ale velice příjemná odměna. Moc přeji nám všem a hlavně těm 
našim dětem, abychom si takovéto radosti užívali i v dalších letech. 

Jarmila Dolejšková 
jednatelka Občanského sdružení 

Klubu přátel dětí dětských domovů

Příjmy Občanského sdružení Klubu přátel dětí dětských domovů  

Věcné dary v hodnotě   34 130,-- 

Finanční dary    1 613 308,50 

Nájem  - byt Rakovník 67 000,-- 



  - DPC Nové Strašecí 82 400,-- 

  - byt Velvary 47 982,-- 

Připsané úroky - běžný účet 274,28 

  - termínovaný účet 12 326,24 

Splátky půjček klientům DPC   21 600,-- 

Ostatní příjmy - odprodej pračky 5 000,-- 

Celkem   1 884 021,02 

Dotace kraje na projekt DD Ledce "Tvořím a tak se netrápím" 160 000,--  

Použita byla na: - odměny pracovníků a cestovné 28 045,-- 

  - modelářské potřeby 10 794,60 

  - hipoterapie 30 150,-- 

  - výuka tance  13 900,-- 

  - arteterapie 31 000,-- 

Kraji vráceno 46 110,40 

Eurofond PHARE - trvá do 30. 6. 2006 1 147 135,81 

Výdaje Občanského sdružení Klubu přátel dětí dětských domovů  

DARY DĚTSKÝM DOMOVŮM 262 900,-- 

DD Uherské Hradiště 50 000,-- 

DD Žatec 50 000,-- 



DD Sazená 30 000,-- 

DD Ledce 20 000,-- 

DD Pyšely 20 000,-- 

DD Nové Strašecí 32 900,-- 

DD Ráček Rakovník  10 000,-- 

DD a Speciální školy Nymburk 50 000,-- 

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE 270 054,-- 

DD Solenice 100 000,-- 

DD Nové Strašecí  2 184,-- 

DD Býchory 100 000,-- 

DD Sázava - na republikový divadelní festival pro děti DD 50 000,-- 

Rámování obrázků dětí dětských domovů na výstavu 17 870,-- 

PŘÍSPĚVKY na vybavení dětských domovů 187 490,-- 

DD Žatec 100 000,-- 

DD Nové Strašecí 30 000,-- 

DD Jesenice 35 000,-- 

DD a Speciální školy Nymburk - věcný dar PC a tiskárna 22 490,-- 

DD Kralupy nad Vltavou - Školné studenta V. Svatoše   



na VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů 55 000,-- 

PŘÍSPĚVKY DD Nové Strašecí   

- narozeniny, Vánoce a jiné dary 30 080,05 

PŘÍSPĚVKY na letní tábor České tábornické unie   

  150 000,-- 

Podpora života dětí v rodinných skupinách 29 926,-- 

DD Žatec 20 000,-- 

DD Nové Strašecí  9 926,-- 

DD Ráček Rakovník   

- točírenská hmota 725,-- 

DOPRAVA dětí na sportovní a kulturní akce DD 49 236,90 

DD Sazená 2 261,-- 

DD Rakovník 4 071,-- 

DD Nymburk  4 326,-- 

DD Nové Strašecí  19 890,90 

DD Pyšely 4 213,-- 

DD Hranice na Moravě 14 475,-- 

PŘÍSPĚVKY na podporu mládeže mimo DD 1 410 240,-- 



Olivie Prokopová - mimořádný sportovní talent 20 000,-- 

OS Nedrog - vzdělávání mládeže 46 000,-- 

ZŠ Lány - modernizace učebny přírodních věd 40 000,-- 

Némethová Valerie - výstava fotografií 4 500,-- 

Školní hřiště v areálu TJ-Sokol Lány - podpora sportovních aktivit  1 299 740,-- 

POMOC poskytnutá postiženým klientům 37 142,-- 

Kurz znakové řeči 2 142,-- 

Rekvalifikace klientů 19 500,-- 

Kompenzační pomůcka pro nevidomého klienta 15 500,-- 

BYTY VELVARY 122 
962,20 

Plyn 38 799,50 

Elektrická energie 7 694,-- 

Nábytek a vybavení bytů 12 854,50 

Ostatní výdaje, příspěvky 7 825,-- 

Nájem (odečítáno z depozitního účtu z částky 1 500 000,- Kč složenou MÚ Velvary. Nezahrnuto do celkových 
výdajů)

55 789,20 

DPC NOVÉ STRAŠECÍ 72 092,-- 

Poplatek za užívání RP  936,-- 



Poplatek za užívání TP 1 950,-- 

Kabelová televize 9 288,-- 

Elektrická energie 14 112,-- 

Plyn 23 877,50 

Servisní prohlídka kotlů 3 185,-- 

Služby Baldex 8 641,-- 

Vybavení bytu, drobný materiál 62,-- 

Dárky, ostatní příspěvky 9 240,50 

Pojištění domácnosti 800,-- 

BYT RAKOVNÍK 132 912,60 

Plyn 5 948,-- 

Elektrická energie 57 004,50 

Vodné, stočné 6 705,-- 

Pojištění 360,-- 

Kontrola plynu a oprava 542,60 

Vybavení bytu a nově zřízeného malého pokoje, drobný materiál 22 581,50 

Ostatní výdaje 6 631,-- 

Nábytek klientovi na podporu bydlení  10 000,-- 



Nájem bytů na rok 2006 23 140,-- 

REŽIJNÍ VÝDAJE KLUBU 21 976,60 

Kopírování 1 285,50 

Poštovné 2 325,-- 

Kancelářské potřeby 2 266,-- 

Cestovné 1 666,-- 

Drobné dary, příspěvky 13 744,10,-- 

Služby - ověřování podpisů 690,-- 

DALŠÍ VÝDAJE KLUBU 66 213,75,-- 

Bankovní poplatky 7 070,25 

Telefonní poplatky 26 798,50 

Příspěvek na studium pro členku KPDDD 7 000,-- 

Koupené PC pro potřeby klubu 21 409,-- 

Účetní program "Účto 2005" 3 936,-- 

ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB 14 000,-- 

PhDr. Divišová, Ph.D. - psychol. poradenství a psychoterapie u klientů chráněného bydlení 14 000,--  

MZDOVÉ NÁKLADY 145 445,-- 

Odvody FÚ 8 940,-- 



Odvody OSSZ 36 473,-- 

Odvody VZP 14 659,-- 

Čisté mzdy 84 879,-- 

Zákonné pojištění zaměstnance 494,-- 

ZÁVĚR VYÚČTOVÁNÍ 

  POKLADNA BĚŽNÝ ÚČET TERMÍN. ÚČET 

Počáteční stav 3 446,-- 1 301 274,15 1 541 279,07 

+ 407 357,05 3 026 746,78 12 326,24 

- 109 289,65 3 167 719,45 1 300 000,-- 

Konečný stav 301 513,40 1 160 301,48 253 605,31 

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM 2 845 999,22 

PŘÍJMY CELKEM 3 446 430,07 

VÝDAJE CELKEM 4 577 009,10 

KONEČNÝ STAV CELKEM 1 715 420,19 

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM 2 845 999,22 

SKUTEČNÉ PŘÍJMY CELKEM (bez převodů mezi účty a pokladnou) 2 063 891,02 

SKUTEČNÉ VÝDAJE CELKEM (bez převodů mezi účty a pokladnou) 3 194 470,05 

KONEČNÝ STAV CELKEM 1 715 420,19 



Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč 
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