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Vážení a milí přátelé, sponzoři, dobrovolníci a zaměstnanci,
historie občanského sdružení Šťastný domov se začala psát
v roce 2005, kdy vzniklo z potřeby pomoci začlenit se
pěstounským rodinám a dětem s postižením.
Během prvních let své existence se přetvořilo v plně
samostatné občanské sdružení s vlastním posláním.
Postupem dalších let, tak jak nám děti dorůstají, během
nichž došlo k realizaci programů v oblasti volnočasových
aktivit pro děti i pro pěstounské rodiny, vykrystalizovala
stěžejní činnost sdružení v provozování dvou projektů:
volnočasové aktivity pro děti s postižením a integrace
postižených do pracovního procesu.
Oba projekty mají v dnešní době již několikaletou tradici
a tato výroční zpráva je důkazem úspěšného završení
dalšího roku jejich působnosti. Je úspěchem, který korunuje
celoroční úsilí a nasazení všech pracovníků občanského
sdružení Šťastný domov, kterým chci tímto poděkovat, za
jejich svědomitou a obětavou práci.
Mnoho dalších úspěchů do budoucna přeji jim, i všem, kteří
podporují naši činnost.
Děkujeme Vám všem za pomoc, podporu a pochopení.

Poděkování za pomoc a podporu/ strana 22
Iva Kaplanová, předseda
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2. pomáháme mladým lidem s postižením,
kteří opouští v dospělosti rodinu
a nemohou bydlet samostatně, zajistit si
plnohodnotný domov a práci

3. pomáháme mentálně i fyzicky
znevýhodněným lidem začlenit se
do společnosti

4. poskytujeme výchovu
a vzdělávání, organizujeme
aktivizační činnosti
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Zhodnocení činností roku 2012

Poslání občanského sdružení

1. podporujeme rodinu jako jedinečné
prostředí pro naplňování potřeb dítěte,
vytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí
z pěstounských rodin a dětí zdravotně
postižených

1. Arteterapeutické dílny pro pěstounské rodiny • 10 setkání, lektoři
Štěpánka Paďourová , Mgr. Bronislava Havlíková, 708 kontaktů
/tento program podpořili MPSVČR, MÚ Žamberk
2. Doprovázení dětí • program „Nalezení vlastní cesty a hodnoty“ =
10 setkání + 2 tábory, lektoři Mgr. Bronislava Havlíková, Bc. Petr
Žitný, Alena Dianová, Štěpánka Paďourová, 740 kontaktů /tento
program podpořilo MPSV ČR
3. Jezdecký kroužek • 1536 kontaktů, třikrát týdně, dle počasí +
tábor lektor Petr Regnard, rehabilitační ježdění na koni dvakrát
týdně, lektor Mgr. Bronislava Havlíková /tento program podpořil
MÚ Žamberk
4. Praktické vyučování •„Farma“ pro ZSŠ v Žamberku, každý týden
v pondělí během školního roku, pedagogický dozor Mgr. Bronislava
Havlíková /tento program podpořila Farma Herba z Líšnice
5. Chráněné dílny se zaměřením na chov koní, včel a Krámek
chráněných dílen • 14 klientů s postižením I. - III. stupně, každý
pracovní den - péče o zvířata, Krámek chráněných dílen v Žamberku
/tento program podpořilo MPSV ČR, Úřad práce v Ústí nad Orlicí,
Nadace OKD
6. Včelařský kroužek „Včelaříci“ • 9 dětí, lektor Ing. Jana Bíba,
480 kontaktů /podpora od KÚ Pardubického kraje a MÚ Žamberk
7. Kroužek paličkování jedenkrát týdně pod vedením Šárky Tomanové ml., 712 kontaktů /podpora MÚ Žamberk

Akce pro veřejnost • Den dětí v Žamberku, Loučení s prázdninami,
Benefiční koncert - Zpívání se zvířátky a živý betlém
Kontroly za rok 2011 • Městský úřad Žamberk OSPOD; Státní veterinární správa z Ústí nad Orlicí, Okresní správa sociálního zabezpečení v Rychnově nad Kněžnou, Finanční úřad v Rychnově nad
Kněžnou - bez závad
Prezentace • Velikonoční výstava Kostelec nad Orlicí, Letohradská
pouť - ježdění na ponících, Dětský den v Žamberku, Řemeslnická
sobota Letohrad, Výstava knihovna Vamberk, Loučení s prázdninami Kameničná, Zážitky bez bariér Karviná, Veletrh sociálních
služeb v Žamberku, Živý betlém Líšnice, Krámek chráněných dílen
v Žamberku
Stavební činnost • 1. Projekt ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY byl
dokončen a slavnostně bylo otevřeno tábořiště s 10 chatkami
a hřištěm v Kameničné- dotace 90% ze SZIF ČR – Mze ČR, žádost
byla podána přes MAS ORLICKO.
2. Získali jsme grant na podporu chráněných dílen – rekonstrukce
Statku U dubu v Líšnici od Nadace OKD, podařilo se nám s tímto
projektem BEZ VČEL TO NEJDE! získat druhé místo z celkového
hodnocení všech projektů v programu PRO ZDRAVÍ.
Vzdělání •Jednotliví lektoři se dále vzdělávali ve svých oborech.
Celkem • v sociálně výchovné činosti 7158 intervencí, v zařízení
pro výkon pěstounské péče 1460 intervencí

8. Klub přátel dobrého jídla • lektor Marie Hejkrlíková, příprava
pohoštění pro akce a setkávání
9. Sociálně výchovné tábory • 1 týdny, 20 dětí, ze sociálně slabých
rodin Kostelecka, lektoři Mgr. Bronislava Havlíková, Bc. Petr Žitný,
Alena Dianová, Štěpánka Paďourová /podpořeno KÚ Hradec Králové
a MÚ Kostelec nad Orlicí
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Činnosti

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.

V roce 2012
Pavlínka - 17 roků, Praktická škola Chroustovice, 1. ročník
Helenka - 17 roků, Speciální základní škola v Žamberku, 9. třída
Dominik - 9 roků, Základní škola v Žamberku, 4. třída
Madlenka - 7 roků, Speciální základní škola v Žamberku, 1. třída
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2. Arteterapeutické dílny pro pěstounské rodiny a pro rodiny, které mají děti s postižením.
Základní myšlenkou je setkávání pěstounských rodin a volnočasové
aktivity rodičů společně s dětmi. Na základě společných aktivit
dochází ke stmelení celé rodiny. Artetrapeutické dílny využívají
výtvarné a pracovní činnosti a zooterapii jako léčebný prostředek
a mají široké využití pro praktický život.
Cílem je nenásilný kontakt mezi odborníky a rodinou a individuální
přístup k jednotlivým členům rodiny. Důsledkem je lepší porozumění dětem v náhradní rodině, či v rodině s dítětem s postižením.
Přínos činností, které vykonáváme
1. Učí všechny zúčastněné vyjádřit emoce, přispívají k lepšímu
porozumění si vzájemně i sebe samých, rozvíjí tvořivost, sebedůvěru a samostatnost u dětí. Učí praktickým dovednostem a poskytují
radost z vytvořeného díla, či z činnosti.
2. Skupinová práce rozvíjí spolupráci a soudržnost, vede k prožívání společné radosti z úspěchu.
3. Různé barvy, tvary a materiály stimulují smysly, čímž otevírají
nový prostor k sebevyjádření, u dětí se rozvíjí tělesná koordinace.
4. Práce se zvířaty pomáhá při výchově dětí, učí děti plnit povinnosti, vede je k odpovědnosti. Základním principem léčebného
využití zvířat je samoléčebná schopnost, kam patří psychologické
účinky antidepresivní, antistresové a aktivizace pozitivního myšlení v životě.
Arteterapeutické dílny

Výtvarnými dílnami prošlo v roce 2012 celkem 708 klientů.
Snažíme se zajistit individuální přístup za přítomnosti odborníků.
Pozitivním přínosem je navazování kontaktů a předávání
zkušeností mezi jednotlivými rodinami.
Největší naší inspirací a odměnou je projevená dětská radost
z tvorby a ze setkávání.
Setkáváme se a tvoříme za vydatné podpory MPSVČR, Krajského
úřadu Pardubického kraje, Městského úřadu Žamberk, Nadace
Rozum a Cit, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Konzum s.d.
Společně za úsměv, Nadace Umění pro zdraví, Nadace pro radost
Brno, OÚ Líšnice, Isolit-Bravo, spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí,
Pewag s.r.o. Vamberk, Dibaq a.s. Helvíkovice, ORPA a.s. Lanškroun
a ostatním nejmenovaným, kterým tímto děkujeme za pomoc.
Děti využívají krásných darů
• od Nadace Terezy Maxové - didaktické pomůcky, na kterých si
mohou vyzkoušet své schopnosti.
• od zaměstnanců firmy Volcano Health Club s.r.o. - indiánské
bubny na muzikoterapii.
• od Nadace Divoké husy – poníka Kentaura na aminoterapii.
Všechny děti jej milují a každé se chce naučit jezdit.
• od firmy Konzum Ústí nad Orlicí - zahradní altán a zahradní
domek se skluzavkou a s houpačkou
• od Nadace Terezy Maxové dětem hudební nástroje
• od zaměstnanců firmy Volcano Health Club s.r.o. jezdecké sedlo
na poníka a společenské hry

Pořádáme jedenkrát měsíčně jednodenní, vždy od 8.00 do 18.00.
O prázdninách jsou dílny pobytové týdenní. Účastní se jich v průměru 3 - 4 rodiny.
šťastný domov 2012 [strana 7]

šťastný domov 2012 [strana 8]

3. Doprovázení - Nalezení vlastní cesty
a hodnoty se zaměřením na praktický
prožitek.
Projekt je zaměřen na doprovázení dětí a mladých lidí s postižením
z pěstounských rodin a z výchovných ústavů. V počtu 20 osob,
setkávání jedenkrát měsíčně, od 8.00 do 18.00 hodin. Zaměřujeme se na praktickou přípravu k osamostatnění a zařazení se do
společnosti a na praktickou přípravu pro život a budoucí povolání.
Tento program probíhal druhým rokem a proběhlo celkem 740
kontaktů. Osvědčili se nám zážitkové, praktické dovednosti - klienti
jsou šikovnější na manuální činnosti a to co si zkusí rukama, to si
více zapamatují.
Program je jednodenní, vždy o víkendu, klienti jsou s postižením
mentálním, nebo kombinace s fyzickým postižením. Práce v programu je postavena na osobním setkávání a poznávání jednotlivého
klienta.

C. Rozvoj sociálních dovedností formou dramaterapie
1. Učím se komunikovat, v obchodě, na úřadě,
v dopravních prostředcích
2. Estetická výchova - jak se oblékat, jak má vypadat domov, hygiena, zdravá výživa…
3. Seznámení se zákony-co mohu a co ne, jaké jsou následky…
4. Drogová prevence - co je droga, jaké jsou důsledky…
5. Šikana - jak předcházet šikaně - nejsem oběť, umím se pochválit,
vážím si sám sebe a vážím si práce a péče druhých!

Naše dílčí cíle jsou
A. Získat praktické dovednosti
1. Řemesla (vaření, šití, paličkování, tkaní koberců, keramika)
2. Péče o zvířata (jak se mám starat o živé zvíře, co potřebuje, čím
se živí, odměna jízda na koni)
B. Přispívat k osamostatnění a nalezení vlastní cesty
Podpořit formou zážitkových programů praktické dovednosti klientů, tak aby získali zkušenosti a stali se samostatnými, např.: jak
se rozdělá oheň v kamnech, jak se stoluje, nácvik samoobslužných
dovedností, údržba oblečení - jak se pere, uklízí…
šťastný domov 2012 [strana 9]
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4. Chráněná pracoviště
Občanské sdružení Šťastný domov si klade za cíl pomáhat mentálně
i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. Jednou
z forem, kterou k tomuto využívá, je zaměstnávání postižených
osob v chráněných dílnách.
Práce v chráněných dílnách umožňuje lidem s postižením přispět
společnosti kvalitně odvedenou prací. Zaměstnanec se učí
samostatnosti, odpovědnosti a osvojení potřebných pracovních
návyků, stává se součástí společnosti, nachází svou důstojnost
a sebevědomí. Cílem je také snaha o nalezení a prohlubování
individuálních schopností každého jedince a jeho obohacení
o řemeslné dovednosti. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem
a vedením způsobilé osoby.
Jsme sdružení zaměstnávající více než 60% zaměstnanců se
zdravotním postižením: OZP, TZP tedy poživatelů I. II. nebo III.
stupně invalidity.
V roce 2012 spravujeme tři chráněná pracoviště.
Statek U dubu Líšnice č. 205
Výuková stáj slouží k přirozené výuce návštěvníků programů
občanského sdružení Šťastný domov. Byla vybudována s ohledem
na možnosti zdejšího statku. Ve stáji můžete zhlédnout druhově
pestrá zvířata našeho venkova, ovce, kozy, prasata, drůbež.
Naším cílem je postupně návštěvníkům představit starobylá
„česká“ plemena domácích hospodářských zvířat. Můžete zde
vidět představitele plemene drůbeže česká zlatá kropenka, nebo
plemeno česká bílá koza. O zvířata se starají klienti chráněného
pracoviště pod odborným vedením, dále se péči o ně učí děti, které
dochází na programy.
šťastný domov 2012 [strana 11]
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Díky bezbariérové úpravě můžeme do práce začlenit i osoby na
vozíku, či děti předškolního věku. Víte, jaký je to zážitek vyčistit
osobně kožich malému poníkovi! Zvířata ze stáje jsou pravidelně
využívána v rámci aminoterapie pro děti zdravé, či s postižením.
Klienti v oboru ošetřovatel zemědělských zvířat se starají o stádo,
které je složeno koňmi plemene Fjord, Slezský norik, Hafling a
pony.
Zajišťují i ošetřování zvířat ve výukové stáji, krmí zvířata pod
odborným vedením. Udržují pořádek ve stáji i v okolí statku, starají
se o zeleň a zahradu.
V současné době v chráněném pracovišti pracuje 14 zaměstnanců
se zdravotním postižením na pracovních pozicích ošetřovatel
hospodářských zvířat, údržbář, prodavač, zahradník a včelař.
Statek Obora Kameničná č. 94
Původní zemědělská usedlost s velkou stodolou, kde provozujeme
včelín a chráněnou medodílnu. A v budově volnočasové aktivity
pro děti s postižením = prázdninové tábory, programy pro děti z
pěstounských rodin a pro děti s postižením, různé kroužky.
Krámek chráněných dílen Žamberk, Kostelní č. 766
Od listopadu 2011 je v provozu chráněné pracoviště Krámek
chráněných dílen, zde jsou výrobky klientů „chráněnek“ z blízkého
i dalekého okolí: Chráněné dílny Kopeček Neratov, Žampach, Ústí
nad Orlicí, Líšnice, Kameničná, Proutek, Ateliér Vendula, Ateliér
Tillia a další. Najdete zde výrobky tradičních řemesel jako je
hrnčířství, košíkářství, včelařství nebo hračky šité z látek, ručně
tkané koberce, paličkované ozdoby a šperky.
Chráněná pracoviště podporuje Úřad práce a Nadace OKD, děkujeme.
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Přijaté dary
1.859.840 Kč
Přijaté granty
666.500 Kč
Dotace MPSV
532.523 Kč
Tržby za prodej výrobků
50.353 Kč
Tržby z prodeje služeb
672.042 Kč
Dotace UP
899.884 Kč
Dotace MZE
163.472 Kč
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2.200.000 Kč
Tržby za zboží
202.846 Kč
Úroky
301,91 Kč
Celkem
7.250.312 Kč

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Zboží
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Daň z nemovitosti
Ostatní náklady
Celkem
Rozdíl
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1.747.340 Kč
57.085 Kč
94.218 Kč
604.740 Kč
409.628 Kč
1.758.934 Kč
446.768 Kč
124.839 Kč
2.017.885 Kč
7.261.437 Kč
–11.125 Kč

Záměry organizace pro 2013

Hospodaření 2012

Výnosy

1. Z důvodu novelizace zákona 359/ 1999 Sb., od 1. 1. 2013 se
ukončuje provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici.
Děti nadále zůstanou v pěstounské péči rodiny Kaplanových.
2. Organizování arteterapeutických dílen pro pěstounské rodiny
se zaměřením na výtvarnou činnost, vaření, přírodu, hry
- dle finančních prostředků
3. Doprovázení dětí v náhradních rodinách, projekt „Nalezení
vlastní cesty a hodnoty“ se zaměřením na prožitek dle finančních prostředků
4. Provoz Jezdeckého klubu při Šťastném domově - prezentace
práce s koňmi na různých akcích pro děti

8. Strategické plánování
9. Modernizace stodoly v Líšnici
10. Organizování kroužků: včelaříci, vaření, paličkování,
psychologické ježdění
11. Koupě chlazení na mléko
12. Koupě 5 ks inseminovaných včelích matek
13. Úprava zahrady na farmě U dubu a v Oboře
14. Provozování a údržba tábořiště pro postižené děti na farmě
v Oboře
15. Zapuštění dvou klisen plemene Fjord

5. Výuková stáj - pokračovat ve spolupráci se Základní speciální
školou v Žamberku při praktickém vyučování na statku U dubu,
nabídnout spolupráci školám a školkám z okolí, rozšířit výukový
program s názvem Dvoreček U dubu

16. Koupě pomůcek pro kroužek včelaříků a kroužek paličkování

6. Modernizace ubytování pro děti v Kameničné

19. Organizace akcí: Velikonoční výstava, Řemeslná sobota,
Loučení s létem, Hubertova jízda, Benefiční koncert a Vánoční
putování s koníky

7. Koupě pomůcek pro jezdecký oddíl

17. Změna právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost, dle zákona 68/ 2013 Sb.
18. Prodej 1 ks koně
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Základní data

Složení statutárních orgánů
předseda: Iva Kaplanová
místopředseda: Ing. Ivana Holková, CSc.
předseda revizní komise: Ivana Šedová, Bc.
Personální pokrytí programů za rok 2011
jméno 		
Štěpánka Paďourová		
Alena Dianová 		
Mgr. Bronislava Havlíková
Bc. Petr Žitný 		
Ing. Jana Bíba		
Petr Regnard 		
Jiří Kaplan 		
Šárka Tomanová ml.		
Petr Regnard 		
Michaela Kaplanová		
Šárka Tomanová 		

pozice
lektor
lektor výtvarných dílen
lektor
lektor
lektor
lektor
pěstoun
lektor paličkování
údržbář
lektor chráněných dílen
lektor chráněných dílen

úvazek
DPP
ŽL
DPP
DPP
DPP
DPP
1/1
DPP
0/5
0/5
1/1

Organizační schéma
Členskou základnu a orgány občanského asdružení Šťastný domov
tvoří 9 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 v Kostelci nad
Orlicí, Koalice Nevládek Pardubicka.
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Struktura občanského sdružení
Členské shromáždění

Předseda

Místopředseda

Revizní komise

Zařízení pro výkon pěstounské péče
Arteterapeutické výtvarné dílny + doprovázení
Aminoterapie výuková stáj + chráněné dílny
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Kontakty

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
Adresa chráněných dílen: 561 84 Líšnice č. 205
IČO: 26994917
č. účtu: ČS 2417516319/0800, ČSOB, a.s. 235761488/0300
E-mail: ivakaplanova@seznam.cz
Internetové stránky: www.stastny-domov.cz
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Děkujeme za pomoc a podporu

Spolupráce

Spolupracujeme s Nadačním fondem Rozum a cit se sídlem v
Praze,, se Speciálně-pedagogickým centrem Srdce v Opavě, se
Základní speciální školou v Žamberku, se Základní lidovou školou
umění v Žamberku, s Centrem dětské a dorostové psychiatrie v
Hradci Králové, s Ústavem sociální péče Žampach, s Občanským
sdružením Neratov, s Občanským sdružením Proutek, s Občanským
sdružením CEMA Žamberk, s Občanským sdružením Ateliér
Vendula, s Občanským sdružením Můj dům Bechlín, s Občanským
sdružením Orion Rychnov nad Kněžnou, se Svazem postižených
civilizačními chorobami Kostelec nad Orlicí a s MÚ Kostelec nad
Orlicí a MÚ Žamberk.

V roce 2012 naši činnost podpořili
MPSV ČR, ÚP Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, KÚ Pardubického kraje, KÚ Královéhradeckého kraje, MÚ Žamberk, MÚ Kostelec nad
Orlicí, Nadace OKD, Nadace Táta a máma, Nadace Albert, Partners a.s., Nadační fond Rozum a cit, Nadace Naše dítě, Nadace Terezy Maxové
dětem, Nadační fond J&T, VDV Olgy Havlové, Nadace Divoké husy, MAS Orlicko, Program Leader, Program rozvoje venkova, 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, ZES Silko Žamberk a mnoho dalších.
Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, jejich práce je pro nás přínosem a jejich vklad je významným prvkem v realizaci volnočasových
aktivit dětí.
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