
VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MÚZY DĚTEM 
ZA ROK 2005 

 

 
 

1. 
 

Opakované interaktivní návštěvy dětí v dětských domovech, ústavech sociální péče a 
uprchlických táborech, jichž se zúčastňuje na 150 kumštýřů všech profesí a žánrů zůstávají 
hlavní činností našeho sdružení. 
 

Návštěvy uskutečněné v roce 2005: 
 

Jedličkův ústav Liberec   2x 
Dětský domov Deštná 
Azylový Dům Tří přání 
Dětský domov  Nechanice 
Dětský domov se školou Hamr na Jezeře 2x 
Dětský domov Litoměřice 
Dětský domov Domino Plzeň 
Dětský domov Nové Strašecí 
Uprchlický tábor Červený Újezd 
Dětský domov Dolní Počernice  2x 
Dětský domov Potštejn 
Dětský domov Pyšely 
Dětský domov Ledce 
Speciální domov mládeže Hvozdy 
Ústav sociální péče Kadaň 
Dětský domov Solenice 
Dětský domov Mladá Boleslav 
Dětský domov Zruč nad Sázavou 
Dětský domov Broumov 
Dětský domov Polárka Písek 
Ústav sociální péče Osek 
Dětský domov Česká Kamenice 
Dětský domov Nymburk 
Dětský domov Žatec 
Dětský domov Klánovice 

 



2. 
Kromě hlavní činnosti vznikl během roku 2005 ve spolupráci s partnerskými 

neziskovkami /o.s. Letní dům. O.s. PŠL a o.s. DNS/ a několika dětskými domovy  
/Hamr n. Jezeře, Korkyně, Nymburk, Písek, Potštejn,  Pyšely, Solenice, Sázava, Žatec/ projekt 
  

Život nanečisto : 
 

Jde o projekt, který umožní dospívajícím klientům zařízení náhradní výchovné péče 
vyzkoušet si zásadní situace, s nimiž si zpravidla při přechodu do reálného života nevědí rady, 
například shánění a udržení práce, shánění bydlení a hospodaření s penězi.  

Kategorie dospívajících je v současné době v těchto zařízeních na období dospělosti 
připravována nedostatečně a přes řadu programů v podobě specializovaných seminářů se 
velká část dětí po odchodu z těchto zařízení ocitá v lepším případě v sociální síti, v horším 
ve sféře kriminální.  

Metody, které projekt Život nanečisto (dále ŽNN) používá, jsou kombinací prvků 
psychodramat, interaktivních dramatických scének, zátěžových her a psychologického 
působení využívajícího navozených intenzivních zážitků.  

Ke zvýšení motivace klientů bude sloužit účast známých herců i dalších umělců. Ti 
svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a zároveň v roli 
pronásledovaných a životem i úředníky zkoušených pomohou neutralizovat pocity 
méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou chronickým handicapem cílové skupiny ŽNN.  

Základním a možná nejdůležitějším prvkem projektu je způsob zapojení vychovatelů z 
DD. Víkendové kurzy by totiž měly simulovat reálný život i v tom, že s dětmi nebude jejich 
vychovatel, ale v roli (zákonně nutného) vychovatele bude člověk, kterého neznají 
(vychovatel z jiného zařízení).  

Tím, že vychovatelé sami předem absolvují Život nanečisto a na vlastní kůži okusí 
intenzivní emoční zátěž, jíž pak projdou jejich svěřenci, mohou adekvátně reagovat po 
návratu „svých dětí“ ze ŽNN.   

Hlavní principy projektu jsou dlouhodobě konzultovány s partnerskými NNO  
i s výchovnými pracovníky konkrétních dětských domovů /např. DD Solenice, DD Sázava, 
DD Písek, DD Potštejn, DD Korkyně a další/. A právě z prostředí zařízení náhradní výchovné 
péče vzešel nápad, že by projekt Život nanečisto mohl zásadním způsobem změnit dosavadní 
praxi zařízení náhradní výchovy, kdy hlavní pozornost je většinou věnována malým dětem a 
adolescenti vyrůstají do značné míry stranou vlivu vychovatelů. Vychovatelům chce ŽNN 
poskytnout instrument, který jim umožní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik 
dovedností nutných pro život „venku“.  

ŽNN počítá s dlouhodobou komunikací s dětmi, s jejich opakovanou účastí na 
zážitkových pobytech i se systematickou spoluprací s jednotlivými zařízeními náhradní 
výchovy.  

V důsledcích může napomoci ŽNN snížení sociálních rizik pro podstatnou část 
populace a snad i napomoci vylepšení bezpečnostní situace (snížení počtu mladých 
delikventů).  

 
 
 

V r. 2005 proběhly tři přípravné workshopy pro vychovatele z dětských domovů a ve 
spolupráci s partnery, s dětskými domovy a s ČT /poskytne pro projekt svůj objekt 
/připravujeme na první polovinu roku 2006 „ostrý“ start. 
 
 



3. 
 

Máme novou adresu – jsme v přátelském nájmu u našeho místopředsedy Petra Vopelky. 
Sídlíme tedy V ulici HOLEČKOVA 127/186, Smíchov 150 00. 
 
 
 

4. 
 

V rámci snahy seznámit veřejnost s problematikou dětí žijících v zařízeních náhradní výchovy 
s námi a s vlastní činností o.s. Múzy dětem bylo v r. 2005 natočeno a napsáno: 
 
  3 tv rozhovory  /Prima, Nova/ 
  1 tv dokument  /ČT/ 
  5 rozhlasových rozhovorů /ČRo, Impuls/ 
  18 článků v novinách a časopisech 
  26 článků na webových serverech 
    
 
 

5. 
 
V roce 2005 jsme obdrželi tyto granty :     
 

 Středočeský kraj…………….25 000 Kč 
 
                         Nadace Terezy Maxové……  120 000 Kč 
 
                         MŠMT……………………... 80 000 Kč 
 
                         Magistrát hl. m. Prahy……… 50 000 Kč 
 

 Nadace Divoké Husy……….. 18 000 Kč 
 
 
Poděkování patří sponzorům Petru Vopelkovi, Tomio Okamurovi, Vodohospodářským  
stavbám, Jihostavu, EGE spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 
 

Zpráva o hospodaření 
( zaokrouhleno na tisíce Kč ) 

 
 
granty ……….………………………………………………..293 000 Kč 
 
dary …………………………………………………………..446 200 Kč 
 
příjmy………..……………………………………………….739 200 Kč 
 
 
 
honoráře……………….………………………………………418 750 Kč 
 
ostatní služby……………..…………………………………… 14 188 Kč 
 
materiál………………………..………………………………..39 700 Kč 
 
dary neziskovým subjektům....……..............................................3 050 Kč 
 
doprava a pošta................................……....................................21 745 Kč 
 
administrativa a dokumentace................…….............................21 107 Kč 
 
propagace.....................................................……........................30 895 Kč 
 
výdaje………………………………………………………….549 435 Kč 
 
 
ZŮSTATEK POKLADNÍ............................................................27 936 Kč 
 
ZŮSTATEK BANKOVNÍ..........................................................161 829 Kč 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena členským shromážděním o.s. Múzy dětem v únoru 2006.  
 
 

Karel Navrátil předseda o.s. Múzy dětem 
 
 

o.s. Múzy dětem, HOLEČKOVA 127/186, Smíchov 150 00 
IČ – 266 36 468 

www.muzydetem.cz  
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