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Poděkování za pomoc a podporu
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ŠŤASTNÝ DOMOV občanské sdružení
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E-mail: ivakaplanova@seznam.cz; Internetové stránky: www.stastny-domov.cz

Děti potřebují

především jistotu,
© 2010, tisková příprava a tisk ve spolupráci s Dibaq a. s.

MPSV ČR, KÚ
Pardubického kraje, Město Žamberk, Nadační fond Rozum a Cit, Nadace Naše dítě, Nadace Divoké
husy, Nadace VDV – Olgy Havlové, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Konzum, Nadace Arbor
vitae, Nadační fond J&T, Pevag s. r. o. Vamberk, Dibaq a. s. Helvíkovice, Volcano Health Club s.
r. o. Praha, Verner, a. s. Červený Kostelec, Chovservis a. s. Hradec Králové, Jablonex Group a. s.,
Rigips, s. r. o. Praha, MVI, s. r. o. Praha, MUDr. Jelínek Žamberk, Color servis tiskárna Žamberk,
Farma Herba Líšnice, Ing. Mikšík Brno, Ing. Eva Tobišková Knihařství Žamberk, Kuchyně Sokol
Vamberk a mnoho dalších.
Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, jejich práce je pro nás přínosem a jejich vklad je
významným prvkem v realizaci výtvarných arteterapeutických dílen.

že mají někoho

svého, ke komu patří
a kdo patří k nim.
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Poslání organizace
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 a práci .

Úvodní slovo
Vážení a milí ,

již čtvrtým rokem pracuje naše Občanské sdružení Šťastný domov
s dětmi z pěstounských rodin a s dětmi s postižením ve volnočasových aktivitách a třetím rokem
provozuje zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici.

Dovolte mi proto malé ohlednutí za naší
činností a jejím smyslem.
Šťastný domov - slova, která vyvolávají na tvářích hřejivý úsměv. Odměnou všem, kteří pracují v
občanském sdružení je dětský úsměv – úsměv dětí, které mají nemocnou duši. Museli by jste svůj
život žít s nimi a pochopit jejich bolesti, touhy, přání a naději.
Na základě velkého přání dětí jsme začali pracovat se zvířaty, naše organizace za vydatné podpory
sponzorů koupila koně, kozy, činčily, prasata zakrslých plemen. A začali jsme se zooterapií
a s psychologickým ježděním na koni. Výsledky se dostavily. Děti se staly spokojenějšími,
klidnějšími a o ničem jiném nemluví, jen o svých miláčcích. Navzájem si snažíme pomáhat, aby
byl život těchto dětí 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☺.
Díky proto všem, příznivcům a sponzorům, se kterými jsme dokázali, že lze domov pro ohrožené
děti vybudovat a že lze poskytnout náplň dětem s handicapem i ve volném čase. Vychovávat
děti je smysluplná činnost, která dává životu naprosto jiný rozměr a vede k pokoře před vlastním
bytím. Tímto Vám děkujeme, že nám pomáháte rozdávat více a více úsměvů.
Iva Kaplanová předsedkyně občanského sdružení Šťastný

domov

Zhodnocení roku 2009 z pohledu organizace
V roce 2009 jsme odvedli mnoho důležité práce a to jak v rámci jednotlivých
činností, tak i v organizaci jako celku zorganizovali jsme čtrnáctkrát výtvarné arteterpeutické
dílny pro děti z pěstounských rodin a pro děti s postižením zorganizovali jsme dva týdny
prázdninového tvoření na Farmě Herba v Líšnici koncertovali jsme a tvořili jsme též se Svazem
postižených civilizačními chorobami v Kostelci nad Orlicí účastnili jsme se strategického
plánování s výhledem do roku 2012 v Kostelci nad Orlicí podíleli jsme se na organizaci
„Sluníčkového dne“ na Žamberecku pro Nadační fond Rozum a Cit na Velikonoční výstavě
jsme předvedli své výrobky spolu s MŠ a ZŠ Rybná nad Zdobnicí, ČČK Rybná nad Zdobnicí
zorganizovali jsme „Den dětí“ v ZOO Praha dále jsme se účastnili Bambiriády, kde děti měly
hudební vystoupení na pódiu a zajišťovali jsme aktivní tvorbu pro návštěvníky-výtvarné dílny
účastnili jsme se soutěží, které vyhlásil: Nadační fond Rozum a Cit a Dámský klub RosaLie dvakrát na třetím místě dále jsme se zúčastnili několika výstav, kde jsme se aktivně prezentovali
– Vamberecká krajka, Dividílkování a Vánoční jarmark za vydatné pomoci sponzorů se nám
podařilo koupit zvířata pro zooterapii začali jsme využívat jako pomocníky zvířátka, kde největší
úspěch byl zaznamenán u mentálně postižených dětí při psychologickém ježdění v září 2009
jsme zažadali o dotaci z Programu rozvoje venkova na „Modernizaci klubovny“ podařilo se nám
zajistit V. Benefiční koncert „Děti dětem“ v kostele sv. Václava v Žamberku, kde vystoupil dětský
sbor Viola dále se všichni členové vzdělávají a zvyšují si odbornou kvalifikaci

1. Náhradní rodina

2. Arteterapie

Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici, ve spolupráci se státními

Organizace a provoz arteterapeutických výtvarných dílen pro děti
z pěstounských rodin a pro děti s handicapem.

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.

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 2009 celkem 306 klientů. Pro velký zájem jsme zařadili do
programu arteterapeutických výtvarných dílen zooterapii a vaření. 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 .

4. Vzdělávání a prezentace
Vzdělávání:

3. Tvůrčí dílny
V roce 2009 jsme se sešli čtrnáctkrát:

30. 1. 2009 Téma: Malování na porcelán
21. 2. 2009 Téma: Jaro
21. 3. 2009 Téma: Velikonoční vajíčka
9. 4. 2009 Téma: Malování vajíček voskovou technikou, tvorba zajíců ze špalíků
2. 5. 2009 Téma: Malujeme porcelánové talíře
9. 5. 2009 Téma: Malujeme na hedvábí
30. 5. 2009 Téma: Malujeme zvířátka, zooterapie
20. + 21. 6. 2009 Téma: Akrylové barvy, keramika, savování na trička
20. - 24. 7. 2009 Prázdninové dílny s Happy Téma: socha papírová želva, loutky-dramaterapie,
malování na hedvábí, voskové techniky na papír
17. - 21. 8. 2009 Prázdninové dílny s Alkou Téma: lerngymnastika, zooterapie, malování na látky a
porcelán, tvoříme s hlínou
26. 9. 2009 Téma: Ubrousková technika
31. 10. 2009 Téma: Zdobení dýní, pouštění draků
8. 11. 2009 Téma: Bubnování ve Vysokém Mýtě
21. 11. 2009 Téma: Výroba dárků

19. 2. 2009 Seminář ve Svitavách „Pomoc obětem domácího násilí“.
3. 3. 2009 Seminář v Rokytnici v Orl. horách „Projekty ochrany životního prostředí“ MAS Nad Orlicí
6. -7. 4. 2009 Seminář v Pardubicích „Sexuální pedagogika a psychosexuální poradenství u lidí s
mentálním postižením“
18. 4. 2009 Exkurze v Přehradě Pastviny
11. 6. 2009 Komunitní plánování v Kostelci nad Orlicí
13. 6. 2009 Seminář ZA LANO Praha Modrý klíč o. s.
20. 6. 2009 Seminář v Praze Toulcův dvůr Nadační fond Rozum a Cit PhDr. Milan Kotek
27. 12. 2009 Seminář v Líšnici Mgr. Táňa Brodská „Komunikace a manipulace“

Prezentace:

21.3.2009 Koncertujeme a tvoříme pro Svaz postižených civilizačními
chorobami v Kostelci nad Orlicí
2. - 14. 4. 2009 „Sluníčkový den“ celostátní sbírka Nadačního fondu Rozum a Cit za podpory
patronky paní Nadi Konvalinkové
11. - 12. 4. 2009 Velikonoční výstava v Rybné nad Zdobnicí 30.5.2009 Krajkářská přástva v Solnici
16. 5. 2009 Sjezd Divoké Orlice na raftech
29. 5. 2009 Den dětí v ZOO Praha
4. - 5. 6. 2009 Bambiriáda v Rychnově nad Kněžnou
15. 6. 2009 Parník Praha – setkání pěstounských rodin
26. – 27. 6. 2009 Prezentace tvorby z výtvarných dílen na Krajkářské výstavě V amberk
29. 8. 2009 Dividílkování v Rychnově nad Kněžnou
30. 8. 2009 Soutěžíme s Nadačním fondem Rozum a Cit – Jak to cítím já- kresba pastelkamiumístění na III. místě- odměna Podzimní parník
17. 10. 2009 Soutěžíme s Dámským klubem RosaLie – Ebeni jako muzikanti – kresba tužkouumístění na III. místě – odměna výtvarné potřeby na dílny + šek na boty od Bati
15. 11. 2009 V. Benefiční koncert „Děti dětem“, vystoupil dětský sbor Viola, děkujeme za krásný
zážitek. Výtěžek 7.980 Kč dobrovolné vstupné, bude použito na nákup barev na výtvarné dílny.
5. 12. 2009 Vánoční jarmark v Rychnově nad Kněžnou

5. Obora a aminoterapie
V roce 2009 se nám podařilo vytvořit koncept
a plány na využití budov v Kameničné.
Zkulturnili jsme okolí domu, aby se mohla
zahrada osekávat. Usušili jsme zde seno pro
zvířátka.

6. Aminoterapie
Zvířata pomáhají při výchově dětí, učí je plnit povinnosti, vedou je k
odpovědnosti. Tím posilují sebedůvěru a sebeúctu člověka. Při práci se zvířaty učíme děti
sebepoznání, hodnocení svých schopností, učíme je spolupracovat při čištění a ošetřování
koní. Kontakt s koněm vyvolává u dětí emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou složku a
pozornost. Podstatná je v procesu pedagogicko-psychologického ježdění motivace. Kůň je silným
motivačním prvkem pro další činnosti a tak nám ulehčuje naše pedagogické působení. Základním
principem léčebného využití zvířat je samoléčebná schopnost, kam patří psychologické účinky
antidepresivní, antistresové a aktivace pozitivního myšlení v životě. Na základě velkého zájmu o
zooterapii (87 klientů) jsme pronajali statek U dubu v Líšnici č.p. 205, kde po celkové modernizaci
budeme provozovat klubovnu se zázemím, stáje a jízdárnu pro děti s handicapem.
Příroda nás vychovává k lásce . V roce 2009 jsme zaregistrovali

stáj CZ5308946510 a zažádali jsme o dotaci na „Modernizaci klubovny se zázemím“ z Programu
rozvoje venkova. Chováme tyto zvířata: koně plemeno Fjord v počtu 8 kusů, krávy plemeno
Jerzey 1 kus, plemeno Galovay 1 kus, kozy plemeno Česká bílá 2 kusy, plemeno Kamerunská
hnědá 1 kus, plemeno Burská koza 2 kusy, miniprase plemeno Gottingenské 2 kusy, králík domácí
plemeno směs 4 kusy, zakrslý 3 kusy, morče 2 kusy, činčily 3 kusy, husice rezavá 6 kusů, kočka
domácí 3 kusy, pes kříženec 1 kus, hrdlička domácí 3 kusy, kanár zpěvavý 2 kusy, křepelka malá
2 kusy, perlička šedá 4 ks, kur domácí plemeno Vlaška koroptví 20 kusů, holub hřivnáč 1 kus.

7. Osobní asistence
Osobní asistence je pomocná ruka pěstounské rodině zvládat péči o děti s handicapem.
Asistentka zajišťovala procvičování školní látky po vyučování s Pavlou. Díky tomu se mohla máma
pěstounka věnovat školní přípravě ostatních dětí.

Hospodaření organizace v roce 2009
Výnosy

Náklady

Přijaté dary

868.000,- Kč

Spotřeba materiálu v dílnách

253.943,- Kč

Přijaté granty

77.260,- Kč

Spotřeba materiálu – režijní

419.151,- Kč

Přijaté dotace

551.524,- Kč

Mzdové náklady

499.526,- Kč

Tržby za prodej výrobků

6.878,- Kč

Zákonné sociální pojištění

131.276,- Kč

Tržby z prodeje služeb

14.280,- Kč

Odpisy

73.614,- Kč

Členské příspěvky

5.500,- Kč

Ostatní náklady

94.120,12 Kč

Úroky

468,19 Kč

Celkem

1.471.630,12 Kč

Celkem

1.523.910,19 Kč

Rozdíl

52.280,07 Kč

Benefiční koncert
V předvánočním čase jsme uspořádali V. benefiční koncert „ Děti dětem“. Koncert se konal
v kostele sv. Václava v Žamberku, kde nám zazpíval dětský sbor Viola. Vystupující měli připravené
vánoční koledy, tak i další písně. Atmosféra byla velmi příjemná. 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
jen za sladkou odměnu. 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 7.980 Kč. Prostředky z koncertu budou použity na
provoz arteterapeutických výtvarných dílen v roce 2010.

Základní data a kontakty
na organizaci
Složení statutárních orgánů
předseda: Iva Kaplanová
místopředseda: Ing. Ivana Holková, CSc.
předseda revizní komise: Ivana Šedová
Personální pokrytí programů za rok 2009
jméno		
pozice 			
úvazek
-------------------------------------------------------------------Vlaďka Šťastná
lektor výtvarných dílen
ŽL
Alena Dianová
lektor výtvarných dílen
ŽL
Kaplan Jiří
pěstoun			
1/1
Pelinková Hana
asistent			
0/5
Kaplan Pavel
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

Záměry organizace na příští rok
1. provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici 2. organizování arteterapeutických
dílen se zaměřením na výtvarnou činnost, vaření, lerngymnastiku a přírodu 3. doprovázení
dětí v náhradních rodinách projekt „Nalezení vlastní cesty a hodnoty!“ 4. Stateček U dubu modernizace klubovny se zázemím v Líšnici č. 205, 5. Zpracování projektu na modernizaci
jízdárny v Líšnici č. 205, 6. vybudování chráněného pracoviště pro handicapované, 7.
rekonstrukce startovacího bytu pro mladé lidi s postižením z pěstounských rodin 8. organizování
jezdeckého a včelařského kroužku 9. organizace VI. benefičního koncertu 10. rekonstrukce
bezbariérové kuchyně a jídelny v Oboře v Kameničné, 11. organizování kroužku vaření, 12.
koupě vybavení pro chráněné pracoviště, 13. koupě automatického kotle pro Stateček U dubu

Předseda
Iva Kaplanová

Místopředseda
Ing. Ivana Holková, CSc.

Zařízení pro výkon pěstounské péče
Jiří Kaplan, Hana Pelinková, Pavel Kaplan, Mgr. Bronislava Havlíková

Arteterapeutické výtvarné dílny
Vlaďka Šťastná, Alena Dianová, Hana Pelinková

Aminoterapie
Revizní komise
Ivana Šedová

Iva Kaplanová, Alena Dianová

