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Vážení a milí přátelé, sponzoři,
dobrovolníci a zaměstnanci,
historie občanského sdružení Šťastný
domov se začala psát v roce 2005.
Další rok naší činnosti utekl jako voda.
Jsme o rok starší, splnili jsme
naplánované úkoly a další máme
před sebou, to se dočtete v této výroční
zprávě za rok 2016.
Chtěla bych poděkovat všem
pracovníkům Šťastného domova, všem
lidem, kteří nás podporují a pomáhají
nám, za celoroční úsilí a svědomitou
a obětavou práci.
Přeji mnoho zdraví a úspěchů a ještě
jednou moc děkujeme Vám všem
za pomoc, podporu a pochopení.
Iva Kaplanová, ředitelka
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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 2016

Poslání obecně prospěšné spol.

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

1. Chráněné dílny • provoz každý den, 24820 kontaktů, projekty:
Zemědělská sociální farma, Zlepšení pracovních podmínek
v chráněných dílnách, vytvoření nových pracovních míst,
17 zaměstnanců se středně těžkým mentálním postižením,
střediska: Líšnice, Kameničná a Žamberk Krámek chráněných dílen
- dotace 70 %, podpora od MZE ČR, Pardubický kraj,
Město Žamberk, soukromé osoby
2. Jezdecký klub • provoz každý den, 40 dětí, 14600 kontaktů,
sedmkrát týdně + letní tábory lektor Ing. Nikola Běláková,
rehabilitační ježdění na koni dvakrát týdně, lektor Mgr. Bronislava
Havlíková /tento program podpora: MÚ Žamberk, Chráněné dílny
U dubu v Líšnici, soukromé osoby
3. Včelařský kroužek „Včelaříci“ • 6 dětí, lektor Ing. Jana Bíba,
520 kontaktů, soutěže, výlety, exkurze /podpora od MÚ Žamberk,
chráněné dílny Kameničná Obora
4. Zážitkový projekt •„Minifarma“ pro ZSŠ v Bartošovicích
v Orlických horách, pro děti ze ZŠ Letohrad, MŠ a ZŠ Líšnice
a širokou veřejnost, tento program podpořila Farma Herba z Líšnice
a Mze ČR
5. Dílničky pro postižené děti • zážitkový program se zaměřením
na poznávání zvířátek, tvoření, hry, lektor Mgr. Bronislava
Havlíková a Mgr. Petr Žitný
6. Vzdělávací činnost • Mgr. Táňa Brodská, semináře na téma
výchovy dětí a rozvoje jednotlivce celkem 48 hodin
7. Klub přátel dobrého jídla • příprava pohoštění pro akce
a setkávání
8. Sociálně výchovné tábory a odborná poradenská činnost •
1 týden, 12 dětí, ze sociálně slabých rodin Kostelecka, organizuje
OSPOD Kostelec nad Orlicí, hlavní vedoucí Mgr. Hana Zakouřilová

Akce pro veřejnost a prezentace• Velikonoční výstava Kostelec
nad Orlicí, Letohradská pouť, Den dětí v Žamberku, Letohrádky
pro děti v Letohradě, Řemeslná sobota – Letohrad, Loučení
s prázdninami, Hubertovo dětské odpoledne, Vánoční výstava
Kostelec, Benefiční koncert -Vánoční setkání v Líšnici, Krámek
chráněných dílen v Žamberku
Kontroly za rok 2016 • Městský úřad Žamberk; Státní veterinární
správa z Ústí nad Orlicí, Okresní správa sociálního zabezpečení,
Inspektorát bezpečnosti práce Pardubice - bez závad
Projekty roku 2016:
1. PGRLF • získali jsme dotaci na podporu chráněných dílen –
rekonstrukce Statku U dubu v Líšnici, podařilo se nám s tímto
projektem opravit společenskou místnost se sociálním zázemím
z původního chléva.
2. MzeČR • získali jsme dotaci na podporu chráněných dílen
a zajištění zázemí pro fungování malé farmy v projektu
„Zemědělská sociální farma“ 70 % z celkových nákladů
3. Pardubický kraj • podpora sociálního podnikání, vytvoření
podmínek pro nová pracovní místa pro postižené klienty, 70 %
z celkových nákladů
4. Město Žamberk • podpora dotace 70 % na projekty: chráněné
dílny, jezdecký klub, včelařský kroužek a dílničky pro postižené
děti
5. Nadace Škoda Auto • podpora vybudování bezbariérových
přístupů na farmě
Vzdělání • Jednotliví lektoři se dále vzdělávali ve svých oborech.
Pěstouni se zúčastnili vzdělávání, dle zákona.
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Činnosti

1. Náhradní rodina
Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici, byl ukončen
k 1. 1. 2013 z důvodu novely zákona O sociálně právní ochraně dětí
č. 359/ 1999 Sb.
V současné době pěstounská rodina Kaplanových pečuje o čtyři
děti v pěstounské péči.

V roce 2016
Pavlínka - 20 roků, Praktická škola Žamberk,
1. ročník obor pomocná síla v kuchyni
Helenka - 20 roků, Praktická škola Žamberk,
1. ročník obor řezník
Dominik - 14 roků, Gymnázium v Žamberku, 8. třída
Madlenka - 12 roků, Speciální základní škola
Bartošovice v Orlických horách, 3. třída
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Pověření k výkonu SPOD na tyto činnosti:
1.
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
V roce 2016 jsme poskytli prostory k vzdělávání pěstounů
a tyto přednášky organizovalo OSPOD Kostelec nad Orlicí
v Kameničné č. 94.
2.
Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů
pro děti – v roce 2016 proběhl ve spolupráci s OSPOD Kostelec nad
Orlicí výchovný tábor pro sociálně slabé děti v Kameničné
č. 94.
3.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku – v roce 2016 tato činnost probíhala
v rámci přednášek pro sociálně slabé děti na výchovném táboru
v Kameničné č. 94, kde se účastnilo 20 dětí, ve spolupráci OSPOD
Kostelec nad Orlicí
Pověření k výkonu SPOD vykonáváme v Pardubickém kraji v obci
Líšnice a Kameničná. Pracovníci vykonávající práci na základě
pověření SPOD jsou Bc. Petr Žitný a Mgr. Bronislava Havlíková.
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2. Dílničky pro děti s postižením.
Základní myšlenkou je setkávání dětí a volnočasové zážitkové
programy. Artetrapeutické dílny využívají výtvarné a pracovní
činnosti a zooterapii jako léčebný prostředek a mají široké využití
pro praktický život.

Využití zvířat pro zooterapii je samoléčebná schopnost, kam patří
psychologické účinky antidepresivní, antistresové a aktivizace
pozitivního myšlení v životě.
Dílničky pořádáme jedenkrát měsíčně jednodenní, vždy od 9.00
do 18.00.

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

Snažíme se zajistit individuální přístup za přítomnosti odborníků.
Největší naší inspirací a odměnou je projevená dětská radost
z tvorby a ze setkávání.
Setkáváme se a tvoříme za podpory Městského úřadu Žamberk,
Nadace Terezy Maxové dětem, kterým tímto děkujeme za pomoc.
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3. Doprovázení - Nalezení vlastní cesty
a hodnoty se zaměřením na praktický
prožitek.

Děti si vyzkoušely zážitkové programy se zaměřením na jednotlivé
výchovné problémy – formou dramaterapie, zooterapie, se
zaměřením na prevenci šikany, drogové závislosti, dále pak
adrenalinové aktivity - soutěže, hudební a taneční aktivity, které
proběhly ve společenské místnosti, každý den jsme sportovali. Tato
aktivita je hrazena z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.

Projekt je využíván pro děti ze sociálně slabých rodin.
Spolupráce s OSPOD Kostelec nad Orlicí,
za podpory Města Kostelec nad Orlicí, v roce 2016 programy:
1. Letní rekreačně výchovný tábor pro děti 25. 7. – 30. 7. 2016
2. Víkendový pobyt 17. – 19. 05. 2016
Práce v programu je postavena na osobním setkávání a poznávání
jednotlivého klienta.
Rekreačně výchovný tábor a víkendový pobyt probíhal v krásném
prostředí Orlických hor, v obci Kameničná. Objekt Obora - Šťastný
domov, tento objekt je vybaven sociálním zázemím, velkou kuchyní
a společenskou místností.
V okolí domu je les, louky a velká zahrada. O spokojenost
návštěvníků a provoz bez závad se staral správce a kuchařka.
Dozor byl zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky, odborné
aktivity zajistily specialisti v jednotlivých oborech.
Rekreačně výchovný tábor pro děti v Kameničné byl rozvržen
do bloků výchovného a rekreačního. Podle toho byl naplánován
i program v jednotlivých dnech. Turnusu se účastnilo 12 dětí, tak
aby se jednotlivým dětem mohli lektoři věnovat individuálně.
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4. Chráněné dílny
Šťastný domov Líšnice o. p. s. 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 2016 jsme organizovali tři chráněná pracoviště.
Statek U dubu Líšnice č. 205
Nosným programem je péče o zemědělská zvířata, zde pracují
klienti se středně těžkým zdravotním postižením, jedná se
převážně o kombinaci mentálního postižení s fyzickým postižením.
Jsou to lidé, kteří potřebují k zajištění pracovních úkolů asistenta.
Vykonávají jednoduché pomocné zemědělské práce a zajišťují péči
o zvířata.
Doplňuje je jej:
Výuková stáj, tzv. „Domečky“ slouží k přirozené výuce návštěvníků
Programů Šťastný domov Líšnice o. p. s.. byla vybudována
s ohledem na možnosti zdejšího statku. V domečcích můžete
zhlédnout druhově pestrá zvířata našeho venkova: koně, osli,
ovce, kozy, prasata, drůbež. O zvířata se starají klienti chráněného
pracoviště pod odborným vedením, dále se péči o ně učí děti,
šťastný domov 2016 [strana 11]
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které dochází na programy.
Jsou to hlavně děti ze ZSŠ v Bartošovicích v Orlických horách a děti
ze základních škol a mateřských školek z okolí, dále děti s rodiči a
návštěvníci farmy.
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, Český a slovenský
teplokrevník 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 17 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, CEDR Ústí
nad Orlicí a Pardubice, Líšnice, Kameničná, Proutek, Ateliér
Vendula, Ateliér Tillia a další.
šťastný domov 2016 [strana 13]

Najdete zde výrobky tradičních řemesel jako je hrnčířství,
košíkářství, včelařství nebo hračky šité z látek, ručně tkané
koberce, paličkované ozdoby a šperky.
Od roku 2016 jsme rozšířily sortiment o zdravou výživu, čaje
a byliny. Chráněná pracoviště podpořil Úřad práce v Ústí nad
Orlicí Podpora sociálního podnikání- úprava pracovních míst pro
postižené zaměstnance podpořil Pardubický kraj investiční dotací
a MZeČR podpořilo
v programu Podpora neziskových organizací, zemědělskou sociální
farmu v Líšnici, tyto prostředky byly určeny na opravu cvičné stáje,
děkujeme.
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5. Jezdecký klub
Jezdecký klub má 40 členů - dětí od 5 do 19 let. Využívá 20 koní
plemene Fjord, Český teplokrevník, Hanoverský a Slovenský
teplokrevník, pro malé děti poníky a plemeno Minishetland.
Činnost: výcvik jezdectví každý den od 13 - 18 hod. O víkendech
děti pomáhají s péčí o koně a účastní se závodů, různých akcí pro
děti, soustředění a výcviků koní.
Jezdecký klub má za úkol seznámit malé děti s koňmi, naučit
se o ně postarat, naučit se základy jezdectví pod vedením
akreditovaného instruktora jezdectví Ing. Nikoly Kaplanové.
Jezdci, kteří mají závodní ambice se mohou připravit ke zkouškám
základního výcviku jezdce.
JK organizuje pro postižené děti rehabilitační ježdění na koni,
které vede Mgr. Bronislava Havlíková, každý týden o víkendu, děti
využívají koně ke zlepšení fyzické a psychické koordinace. Na tuto
činnost se využívají koně Lucka, Falco a Ferda – koně učitelé.
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016
V květnu proběhly již třetí Jarní jezdecké hry pro děti, o letních
prázdninách byly Tábory V Sedle, kterých se účastnilo celkem
66 dětí. Sezonu jsme zakončili Hubertovým odpolednem, kde
děti s koňmi závodily v jízdě zručnosti a na malých překážkách.
Samozřejmostí na těchto akcích je vždy výborné občerstvení.
Náš klub se rovněž účastnil mnoha parkurových závodů. Celkově
členové měli 85 startů za závodní sezonu. K největším úspěchům
patří druhé místo v Oblastním mistrovství dětí, které vybojovala
Blanka Janovcová s koněm Columbus de Lux (v majetku Petry
Mencákové). Blanka je také celkovou vítězkou Hobby Tour
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6. Včelařský kroužek
Včelařský kroužek je skupina dětí s velkým zájmem o přírodu,
Scházíme se jednou za 14 dní od 14.30 do 18 hodin. Jedná se o děti
z Helvíkovic, Kunvaldu, Českých Petrovic a z Líšnice. Lektorkou
včelařství je Jana Bíba. Výuka je teoretická i praktická. Máme
možnost navštěvovat včelín a podle možnosti se zapojovat do
ošetřování včelstev.
Naším cílem je seznamovat děti s životem tohoto fenomenálního
opylovače. Chceme je vést nejen k lásce ke včelařství, ale také k
pochopení souvislostí mezi životem včel a ekologií. Děti se hravou
formou učí vnímat dynamiku včelího společenstva, aby mohly
správně a citlivě chovat včely.

Aktivity
⋅ účast v soutěži Zlatá včela 2016, oblastní kolo
výsledky kategorie starších - 1. místo Jiří Prachař, 16 let, žák SZŠ
v Žamberku, 2. místo Ondřej Vybíral, 12 let, žák ZŠ v Klášterci nad
Orlicí, v kategorii mladších - 3. místo Eliška Prachařová, 11 let,
žákyně SZŠ v Žamberku
⋅ účast v soutěži Zlatá včela 2016, celostátní kolo
5. místo Jiří Prachař z 36 vítězů oblastních kol
Postoupil jako druhý náhradník na mezinárodní včelařskou soutěž
IMYB 2016 a vyhrál 1. místo v jednotlivcích.
⋅ exkurze v Včelařské šlechtitelské stanici Petrušov
u Ing. Květoslava Čermáka, šlechtitele kmene Vigor
⋅ výroba vlastních svíček ze včelího vosku
⋅ výroba příbytku pro včely samotářky a jiné opylovače
⋅ návštěva arboreta Domov pod Hradem Žampach
⋅ oslava letního slunovratu
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Náklady
Spotřeba materiálu a energie 925.775 Kč
Nákup zboží
421.414 Kč
Cestovné
4.725 Kč
Opravy a udržování
30.952 Kč
Ostatní služby
47.676 Kč
Mzdové náklady
1.142.543 Kč
Sociální pojištění
231.020 Kč
Daň z nemovitosti
4.492 Kč
Úroky nákladové
13.393 Kč
Celkem
2.821.990 Kč
Rozdíl
-34.744 Kč
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Záměry organizace pro 2017

Hospodaření 2016

Výnosy
Dary
628.497 Kč
Přijaté granty
10.000 Kč
Dotace MPSV
839.864 Kč
Tržby za prodej výrobků
168.060 Kč
Tržby z prodeje služeb
305.398 Kč
Dotace MZE
730.006 Kč
Tržby za zboží
105.353 Kč
Úroky
67,71 Kč
Celkem
2.787.245,71 Kč

1. Organizování včelařského kroužku.
2. Organizování arteterapeutických dílen pro děti s postižením se
zaměřením na zooterapii, 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
5. Výuková stáj - pokračovat ve spolupráci se Základní speciální
školou v Bartošovicích při praktickém vyučování na statku U dubu,
nabídnout spolupráci školám a školkám z okolí, rozšířit výukový
program se zvířátky
6. Modernizace statku U dubu na multifunkční objekt
7. Koupě pomůcek pro jezdecký oddíl a kroužek včelaříků
8. Vybudování tábořiště v Líšnici u Dubu
9. Modernizace stodoly v Líšnici
10. Organizování setkávání rodičů a dětí program odpoledne
s dětmi na farmě
11. Organizování táborů
12. Koupě oddělků
13. Úprava zahrady na farmě U dubu a v Oboře
14. Provozování a údržba tábořiště na farmě v Oboře
15. Zapuštění dvou klisen plemene Český teplokrevník
16. Zajištění provozu Naučné stezky-chráněné dílny
17. Účast na jezdeckých hobby závodech
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Základní data

Složení statutárních orgánů Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
Předseda správní rady: MDDr.et MUDr Jiří Kaplan
Předseda dozorčí rady: Martin Kaplan
Ředitel: Iva Kaplanová
Personální pokrytí programů za rok 2016
jméno 		
pozice
úvazek
Mgr. Bronislava Havlíková
lektor
DPP
		
lektor vykonávající
SPOD
Bc. Petr Žitný 		
lektor
DPP
		
lektor vykonávající
SPOD
Ing. Jana Bíba		
lektor včelařství
DPP
Ing. Nikola Kaplanová		
lektor chráněných dílen
0/5
Ing. Nikola Kaplanová		
akreditovaná cvičitelka jezdectví
			
DPP
Bc. Kateřina Grundová
cvičitelka jezdectví
DPP
Bc. Michaela Kaplanová
organizátor táborů

Organizační schéma Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
Tvoří správní rada, dozorčí rada, ředitel.
Organizace je členem Pracovní skupiny Komunitního plánování
v Kostelci nad Orlicí, MAS v Kostelci nad Orlicí, Koalice Nevládek
Pardubicka.
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Struktura Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
Správní rada
Ředitel
Kroužky
Arteterapeutické výtvarné dílny + doprovázení
Aminoterapie výuková stáj + chráněné dílny
Dozorčí rada
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Kontakty

Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
Adresa sídla: Líšnice 205, 561 84
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 Neratově, 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, se Svazem obrovolných hasičů Líšnice a s MÚ Kostelec
nad Orlicí a MÚ Žamberk.

V roce 2016 naši činnost podpořili
MPSV ČR, MZeČR, ÚP Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, KÚ Pardubického kraje, KÚ Královéhradeckého kraje, MÚ Žamberk, MÚ
Kostelec nad Orlicí, MEDIATE Dolní Libchavy. Medicap Pardubice, Lesy ČR Hradec Králové, Nadace Konzum, Partners a. s., Nadační
fond Rozum a cit, Nadace Naše dítě, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond J&T, MAS Orlicko, Program Leader, Program rozvoje
venkova, PGRLF a. s., Nadace ŠKODA AUTO, Pevag s. r. o. Vamberk, Dibaq a. s. Helvíkovice, Volcano Health Club s. r. o. Praha, Verner,
Červený Kostelec, Chovservis a. s. Hradec Králové, BOCUS Letohrad, Jablonex Group a. s., DuPont CZ s. r. o., Farma Herba Líšnice, Svaz
dobrovolných hasičů Líšnice, rodina Šenkýřova, rodina Vojtova, rodina Kláštereckých a Vernerových a mnoho dalších.
Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, jejich práce je pro nás přínosem a jejich vklad je významným prvkem v realizaci volnočasových
aktivit.
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