Poděkování za pomoc a podporu

Výroční zpráva
za rok 2008

V roce 2008 naší činnost podpořili: MPSV ČR, Nadace Rozum a Cit, Nadace Naše dítě,
Nadace Divoké husy, Nadace VDV – Olgy Havlové, Nadace Terezy Maxové, Nadace
Konzum, Nadace Arbor vitae, Nadační fond J&T, Pevag s.r.o. Vamberk, Dibaq a.s.
Helvíkovice, Verner, a.s. Červený Kostelec, Chovservis a.s. Hradec Králové, Agromont
Vimperk s.r.o., Jablonex Group a.s., Rigips, s.r.o. Praha, MVI, s.r.o. Praha, MUDr. Jelínek,
Žamberk, Farma Herba Líšnice, Ing. Mikšík Brno, Ing. Eva Tobišková Knihařství Žamberk
a mnoho dalších.

ŠŤASTNÝ DOMOV občanské sdružení
Adresa sídla: Jiráskovo náměstí č. 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Adresa zařízení pro výkon pěstounské péče: 561 84 Líšnice č.82
IČO: 26994917, č. účtu: 1286780309/0800
E-mail: ivakaplanova@seznam.cz; Internetové stránky: www.stastny-domov.cz

© 2009, tisková příprava a tisk ve spolupráci s Dibaq a. s.

Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, jejich práce je pro nás přínosem a jejich
vklad je významným prvkem v realizaci výtvarných arteterapeutických dílen.

Děti potřebují především jistotu, že mají někoho svého,
ke komu patří a kdo patří k nim.
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Poslání organizace
Na počátku byla myšlenka pomoci jedné konkrétní pěstounské rodině a jejich čtyřem
dětem, které vlastní rodiče odmítly pro jejich handicap. Rodině, která už vychovala čtyři
vlastní děti. Všichni jsme věřili, že rodina, láska, pomoc při výchově dětí s postižením
je pro vývoj dětí, ale i náš osobní velmi důležitý. Měli jsme pravdu. Změnilo a mění to
každého. Slova, které měla a mají největší sílu přeměny jsou Matka, Láska, Víra, Důvěra
a Naděje. Tyto pojmy nám poskytují Sílu pomáhat dalším rodinám, pro které vytváříme
programy naplněné láskou, radostí a pozitivních proměn.
Naším posláním je:
1. podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte
a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím
setkávání, poradenství, vzdělávání a volnočasových aktivit rodičů a dětí z pěstounských
rodin a dětí zdravotně postižených.
2. pomoci mladým lidem s postižením, kteří opouští v dospělosti rodinu
a nezvládnou bydlet samostatně, zajistit jim plnohodnotný domov s možností realizovat
své osobní přání a zajistit jim společenské uplatnění, práci.

Zhodnocení roku 2008 z pohledu organizace
Úvodní slovo
Šťastný domov - slova, která vyvolávají na tvářích hřejivý úsměv.
Tento dětský úsměv je největší odměnou pro všechny, kteří pracují v občanském
sdružení Šťastný domov a pomáhají dětem s handicapem.
V roce 2008 jsme udělali velký kus práce. O tom se samozřejmě dočtete v této výroční
správě, ale mnoho důležitých věcí popsat ani nejde. Museli by jste svůj život žít s dětmi,
které mají nemocnou duši a pochopit jejich bolesti, přání a hlavně naději.
Konstatuji, že my jsme tuto možnost získali a během roku jsme se potkali s dětmi, rodiči
a mladými lidmi, kteří žijí své životy v mnoha ohledech těžce a smutně. Ale na druhou
stranu, se dovedou radovat z každé společné chvilky a z dosažených úspěchů. Všichni
si navzájem snažíme pomáhat, aby byl život těchto dětí a mladých lidí veselejší, bohatší
a šťastnější. Jsme proto velmi rádi, když nás v naší činnosti podpoří i jiní lidé, kteří mají
otevřená srdce a dostatek lásky na rozdávání.
Tímto Vám děkujeme, že nám pomáháte rozdávat více a více úsměvů.
Za občanské sdružení Šťastný domov
Iva Kaplanová, předseda

V roce 2008 jsme odvedli mnoho důležité práce a to jak v rámci jednotlivých činností,
tak i v organizaci jako celku:

•

zorganizovali jsme dvanáctkrát výtvarné arteterpeutické dílny pro děti z pěstounských
rodin a pro děti s postižením • zorganizovali jsme dva týdny prázdninového tvoření
na Farmě Herba v Líšnici • tvořili jsme též s babičkami v Centru sociálních služeb
v Žamberku, kde vznikla krásná dílka • účastnili jsme se strategického plánování s
výhledem do roku 2012 v Kostelci nad Orlicí • zorganizovali jsme seminář pro rodiče
pěstouny „Přijímání odlišností dětí v náhradní rodině“ Mgr. Slukové • účastnili jsme se
prezentace na Veletrhu sociálních služeb v Žamberku • dále jsme se účastnili několika
výstav, kde jsme se aktivně prezentovali • za vydatné pomoci sponzorů se nám podařil
koupit dům v Oboře, který chceme opravit a využívat jej pro potřeby naší organizace
• začali jsme využívat jako pomocníky zvířátka, kde největší úspěch byl zaznamenán
u mentálně postižených dětí • a podařilo se nám zajistit IV. Benefiční koncert „Děti
dětem“ v kostele sv. Václava v Žamberku, kde vystoupil dětský sbor Viola • všichni
členové se stále vzdělávají a zvyšují si odbornou kvalifikaci

1. Náhradní rodina
Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici, ve spolupráci se státními a dalšími
institucemi v České republice a v zahraničí je soustředěn tak, aby péče o dítě a jeho
šance na začlenění do společnosti byla co nejlepší. Hlavní prioritou je podpořit náhradní
rodinnou péči a přirozené životní podmínky pro děti, které nemohou z nejrůznějších
důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. Pečlivou prací s dětmi, která se odvíjí od
bezpodmínečné lásky, najdou děti v rodině pocit jistoty domova a bezpečí. Občanské
sdružení má jasně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů s principy svých
služeb a chápe je jako veřejný závazek. Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou,
která vychází ze zákona O sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V současné době pěstounská rodina Kaplanových pečuje o čtyři
děti v pěstounské péči.
Dne 29.8.2007 uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v Líšnici č. 82,
č. j. 7628/ SV/ 2007 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.

2. Arteterapie
Organizace a provoz arteterapeutických výtvarných dílen pro děti z pěstounských rodin
a pro děti s handicapem.
Výtvarné umění usnadňuje tvořivost, je užitečné při práci s fantazí, je to důležitý způsob
komunikace a to především u dětí s handicapem, umělecký produkt je hmatatelný
a spokojenost s výsledky práce zvyšují sebedůvěru a děti se stávají samostatnější, každý
výtvor je úspěchem.
Skupinová práce rozvíjí spolupráci a soudržnost a vede k prožívání společné radosti
z úspěchu. Různé barvy, tvary a materiály stimulují smysly, čímž otevírají nový prostor
k sebevyjádření, rozvíjí se tělesná koordinace. Arteterapeutickými výtvarnými dílnami
chceme pomoci dětem v náhradních rodinách k snadnějšímu začlenění do běžné
populace.
Arteterapeutické výtvarné dílny pořádáme jednou měsíčně jednodenní a o prázdninách
jsou dílny pobytové týdenní. Účastní se děti z pěstounských rodin a děti s postižením,
v průměru 3-4 rodiny. Výtvarnými dílnami prošlo v roce 2008 celkem 258 klientů. Tato
účast je ovlivněna stupněm případného postižení dětí a péčí, kterou vyžadují. Snažíme
se zajistit individuální přístup za přítomnosti odborníků.
Pozitivním přínosem je i navazování kontaktů a předávání zkušeností mezi jednotlivými
rodinami.
Největší naší inspirací a odměnou je projevená dětská radost z tvorby a ze setkávání.

3. Tvůrčí dílny

4. Vzdělávání a prezentace

26.1.2008 Téma: Malování na sklo 16.2.2008 Téma: Malování na kachle 8.3.2008 Téma:
Malování na fólie 26.4.2008 Téma: Namaluj si Jaro 24.5.2008 Téma: Malujeme obrázky
21.6.2008 Téma: Pojďte a naučte se savovat 14.-18.7.2008 Téma: socha papírový kocour,
keramika, savování, malba na hedvábí 10.-15.8.2008 Téma: bluďáky, masky, divadlo,
textilní techniky, malování kamenů 27.9.2008 Téma: malování na hedvábí – obrázky
27.10.2008 Téma: Tvoříme s babičkami v Centru sociálních služeb Žamberk – malování
na kameny a textil 28.10.2008 Téma: Malování obrázků na hedvábí 29.10.2008 Téma:
Malování obrázků 8.11.2008 Téma: Namaluj louku na kachle 22.11.2008 Téma:
Ubrousková technika, malování kamenů

8.3.2008 Pobyt dětí v solné jeskyni Krystal v Žamberku – sponzorský dar, děkujeme.
13.3.2008 Návštěva Velikonoční výstavy v Kostelci nad Orlicí, ukázka tvorby ze Sociální
péče Kvasiny 19.4.2008 Přednáška v Centru Terezín paní Mgr. Slukové „Odkud přicházejí
naše děti a jaké vlastně jsou? 26.4.2008 Pobyt dětí v solné jeskyni Krystal v Žamberku –
sponzorský dar, děkujeme. 10.5.2008 Sjezd Divoké Orlice na raftech . 11.5.2008 Výstava
skřítků Rochlov. 17.5.2008 Den pěstounských rodin Pardubice 26.5.2008 Návštěva
patronky Nadace Rozum a Cit paní Nadi Konvalinkové a paní ředitelky Marie Řezníkové
Nadace Rozum a Cit v Líšnici v zařízení pro výkon pěstounské péče. 31.5.2008 Krajkářská
přástva v Solnici. 14.6.2008 Divadelní představení v Rychnově nad Kněžnou. 21.6.2008
Den dětí v Rybné nad Zdobnicí, děkujeme ČČK a Hasičům Rybná nad Zdobnicí za krásné
chvíle. 27. – 29.6.2008 Prezentace tvorby z výtvarných dílen na Krajkářské výstavě
Vamberk 14.8.2008 Zákoutí – výstava,soutěže, tvoříme s dětmi z Rybné nad Zdobnicí
30.8.2008 Rochlov dožínky – prezentace naší tvorby, ukázka paličkování, malování na
sklo. 3.10.2008 Veletrh sociálních služeb Centrum sociální péče Žamberk, prezentace,
malování na látky. 22.11.2008 Přednáška Mgr. Slukové „Přijímání odlišností dětí v
náhradní rodině.“ 14.12.2008 Benefiční koncert „Děti dětem“, vystoupil dětský sbor Viola,
děkujeme za krásný zážitek. Výtěžek dobrovolné vstupné 5.410,-Kč, bude použito na
nákup barev na výtvarné dílny. 30.12.2008 Loukamosaic Praha - největší mozaika
na světě, naše podpora, tvorba a účast 26 lidí.

6. Osobní asistence

5. Obora
V roce 2008 se nám podařilo za vydatné
pomoci sponzorů zakoupit dům v
Kameničné, který chce občanské sdružení
Šťastný domov opravit a využívat pro své
aktivity.
Aminoterapie Zvířata pomáhají při
výchově dospělých a dětí, učí je plnit
povinnosti, vedou je k odpovědnosti. Tím
posilují sebedůvěru a sebeúctu člověka.
Základním principem léčebného využití
zvířat je probuzení samoléčebných
schopností člověka. K nim patří
psychologické účinky antidepresivní,
antistresové a aktivace pozitivního myšlení
v životě. Příroda nás vychovává k lásce.
Člověk se odlišil od světa zvířat právě
tím, že se dokázal postarat o staré, slabé,
nemocné a bezmocné.

Osobní asistence je pomocná ruka pěstounské rodině zvládat péči o děti s handicapem.
Osobní asistence byla v roce 2008 hrazena grantem od Nadace Naše dítě pro Pavlínku,
třináctiletou mentálně handicapovanou dívku.
Asistentka zajišťovala péči o Pavlu. Díky tomu se mohla máma pěstounka věnovat školní
přípravě čtyř dětí.
Docházela do rodiny, vysvětlovala Pavlínce učivo a procvičovala s ní látku.
Pavlínka byla moc spokojená, neboť individuální péče asistenta má kladný vliv na
výsledky ve škole a na její rozvoj osobnosti.

Hospodaření organizace v roce 2008
Výnosy

Náklady

Přijaté dary

933.900,- Kč

Spotřeba materiálu v dílnách

220.028,50 Kč

Přijaté granty

60.690,- Kč

Spotřeba materiálu – režijní

595.012,- Kč

Přijaté dotace

556.680,- Kč

Mzdové náklady

441.766,- Kč

Tržby za prodej výrobků

20.498,50 Kč

Zákonné sociální pojištění

129.128,- Kč

Tržby z prodeje služeb

10.426,- Kč

Odpisy

38.076,- Kč

Členské příspěvky

5.500,- Kč

Ostatní náklady

78.946,98 Kč

Úroky

476,61 Kč

Celkem

1.502.957,48 Kč

Celkem

1.588.171,11 Kč

Rozdíl

85.213,63 Kč

Benefiční koncert

Základní data a kontakty na organizaci

V adventním čase jsme uspořádali IV. benefiční koncert „ Děti dětem“. Koncert se konal
v kostele sv. Václava v Žamberku, kde nám zazpíval dětský sbor Viola.
Vystupující měli připravené jak vánoční koledy tak i další písně. Atmosféra byla velmi
příjemná. Vonělo cukroví, které napekly maminky dětí ze Šťastného domova pro
vystupující i diváky.
Po velkém potlesku na závěr koncertu děti ze sdružení Šťastný domov předaly všem
vystupujícím dětem dárky, které pro ně vytvořily na výtvarných dílnách.
Děkujeme za krásné vystoupení dětskému sboru Viola, který koncertoval bez nároku na
honorář. Velký dík patří žamberskému knězi panu Mgr. Oldřichu Kučerovi za bezplatné
propůjčení kostela sv. Václava v Žamberku. Také děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli
na úspěchu této akce.
Koncert přinesl milou podporu v hodnotě 5.410,-Kč. Prostředky z koncertu budou
použity na provoz arteterapeutických výtvarných dílen v roce 2009.

Složení statutárních orgánů
předseda: Iva Kaplanová
místopředseda: Ing. Ivana Holková, CSc.
předseda revizní komise: Marie Šimerdová

Záměry organizace na příští rok
1. provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici 2. organizování výtvarných
arteterapeutických dílen v Líšnici 3. pronájem prostor pro sídlo občanského sdružení
v Kostelci nad Orlicí 4. pronájem prostor pro zooterapii 5. nákup zvířat pro zooterapii
6. nákup koní plemene Fjord 7. rekonstrukce startovacího bytu pro mladé lidi s
postižením z pěstounských rodin 8. organizování jezdeckého a kynologického kroužku
9. organizace V. benefičního koncertu 10. stavební plány a povolení na rekonstrukci
chráněného bydlení v Kameničné 11. vybudování vodovodní přípojky do Obory 12.
rekonstrukce klubovny pro jezdecký a kynologický kroužek 13. koupě automatického
kotle na biopalivo pro startovací byt a klubovnu

Personální pokrytí programů za rok 2008
jméno
pozice
úvazek
---------------------------------------------------------------------------------------------Šťastná Vlaďka
lektor výtvarných dílen ŽL
Dianová Alena
lektor výtvarných dílen ŽL
Kaplan Jiří
pěstoun
1/1
Břízová Marie
asistent
0/5
Kaplan Martin
údržbář, správce
0/5
Mgr. Bronislava Havlíková
asistent
DPP
Členská základna a orgány občanského asdružení Šťastný domov tvoří 11 lidí, většinou
se jedná o pracovníky působící několit let v oblasti školství a sociální sféry, lékaře, manažery, účetní, podnikatele. Členské shromáždění ze svého středu volí statutární orgány,
předsedu, místopředsedu, členy revizní komise a předsedu revizní komise. Občanské
sdružení je členem Pracovní skupiny Komunitního plánování v Kostelci nad Orlicí, MAS
Nad Orlicí v Kostelci nad Orlicí, Koalice nevládek Pardubicka.

Organizační schéma
Členské shromáždění
Předseda

Místopředseda

Zařízení pro výkon pěstounské péče
Jiří Kaplan, Marie Břízová, Martin Kaplan, Mgr. Bronislava Havlíková

Arteterapeutické výtvarné dílny
Vlaďka Šťastná, Alena Dianová, Marie Břízová

Aminoterapie
Iva Kaplanová, Alena Dianová

Revizní komise

