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ÚVOD
Občanské sdružení Múzy dětem v r. 2010 výrazně profesionalizovalo svou činnost
zaměřenou na přípravu dětí ze zařízení náhradní výchovy na budoucí samostatný život a
na zvyšování jejich šance na úspěch při překonávání všech nástrah a hendikepů ze
života mimo původní rodinu plynoucích.
Základní vizí o. s. Múzy dětem je zvýšit šanci dětí z DD na plnohodnotný život v rámci
společnosti i soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti.
K tomuto cíli vedou činnosti v následujících projektech:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Motivační periodické návštěvy zařízení náhradní výchovy
ŽIVOT NANEČISTO
a - kurzy pro mladistvé z DD
b - kurzy pro vychovatele DD a DDŠ
c - tábor pro primární klienty Života nanečisto
Vývoj PC hry Rock Star – Život nanečisto
KORÁLKY DĚTEM
Integrační akce pro děti z DD a veřejnost
Benefiční akce

V roce 2010 byly všechny realizované projekty propojeny nejen způsobem prezentace,
ale i tím, že jsme se u nich snažili oživit výrazný integrační charakter jak směrem ke
klientům samotným, tak směrem k veřejnosti, u níž stále přetrvává vůči dětem z DD i
dětským domovům samotným určitá předpojatost. Navíc jsme přidali akcenty na
finanční gramotnost a motivaci klientů k práci na vlastní budoucnosti včetně
sebevzdělávání.

Hlavní oblasti činnosti podrobněji:

1. MOTIVAČNÍ PERIODICKÉ NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ
NÁHRADNÍ VÝCHOVY
Jde o výchozí činnost Múz, která se postupem času vyvinula ve
velmi sofistikovanou a účinnou arteterapii. Ta otvírá dětem
v navštěvovaných zařízeních nejen řadu jinak nedostupných forem
trávení volného času, ale také objevuje a následně podporuje řadu
jejich schopností a talentů, účinně snižuje jejich pocit vyloučení a
méněcennosti. Navíc získává a udržuje v dětech i klientských
zařízeních velkou důvěru jak vůči návštěvníkům samotným, tak vůči
našemu o. s. a samozřejmě i k páteřnímu projektu ŽNN.
Podstatou projektu zůstávají celodenní víkendové návštěvy dětí v jejich DD,
kterých se zúčastňuje skupina zpravidla osmi kvalitních lektorů (hudebníků, herců,
výtvarníků, mimů, loutkářů a kejklířů), kteří s dětmi bubnují, tančí, dramatizují krátké
texty a písně.
Nejde o představení, které by děti pasivně sledovaly, ale o velmi interaktivní intenzivní
aktivity, které si děti velmi oblíbily, o čemž svědčí jejich reakce a stálé zvaní na další
návštěvy.
Návštěvy uskutečněné v roce 2010 (počet navštívených klientů cca 700):
DD Nymburk
DD Pepa Lazec
DD Kašperské Hory
DD Nové Strašecí
DD Zruč nad Sázavou
DD Polárka Písek 2x
Rakovice - Tábor pro
uprchlické děti
DD Česká Kamenice
DD Krásná Lípa (první
návštěva)
DD Racek Benešov
DD Domino Plzeň
DD Pyšely+Sázavský dětský
den
DD Krnsko
DD Jánské Lázně
DD Litoměřice
DDŚ Sedlec Prčice + DD
Racek Benešov
DD Žatec
DD Senožaty
DD Potštejn
Psychiatrická léčebna
Opařany
DD Dubá Deštná

2. ŽIVOT NANEČISTO
a) Kurzy pro mladistvé z DD
Tento projekt probíhá již pátým rokem a vznikl na základě
poptávky Múzami navštěvovaných zařízení. V současné době
absolvují klienti třímodulový cyklus přesně cílených kurzů,
v jehož rámci se dostávají do situací věrně simulujících problémy
přechodu do samostatného života.
Hlavními tématy kurzů jsou simulace práce, odměny za ní a
hospodaření s výdělkem (v praxi nejčastější oblast selhávání cílové
skupiny), ubytování a bydlení (témata, která dělají v praxi po
opuštění zařízení klientům značné problémy), a příprava na další
problémy spojené se samostatným životem.
Zkušenosti z praxe posledních let svědčí o tom, že klienti se vracejí z kurzů pozitivně
motivováni a následná práce s nimi v domovských zařízeních včetně jejich další přípravy
na samostatný život probíhá výrazně lépe.
Vzhledem k poptávce od samotných klientů i z klientských zařízení jsme zařadili další,
výběrový modul, do něhož se absolventi stávajícího cyklu musí kvalifikovat splněním
přesně specifikovaných úkolů, čímž prokáží schopnost aplikovat dosud získané
poznatky a zkušenosti v praxi. Tento modul je zaměřen na vztahy, partnerství, rodinné
problémy a vše co s tím souvisí.
Kurzy probíhaly díky podpoře ČT v jejím rekreačním zařízení Mařanův mlýn ve
Střechově Nad Sázavou.
Realizací projektu se snaží o. s. Múzy dětem dosáhnout zvýšení konkurence
schopnosti klientů na trhu práce, snížení rizika jejich pádu do sociální sítě a
zmenšení procenta klientů zařízení náhradní výchovy, z nichž se stávají sociálně
vyloučení.

Počet v r. 2010 zapojených DD: 15
Počet klientů: 135
Počet vychovatelů:11
Počet kurzů: 9

b) Kurzy pro vychovatele
Kurzy pro vychovatele jsou žádanou součástí projektu Život nanečisto
konstruovanou na základě poptávky ze strany samotných vychovatelů a DD i DDŠ
zapojených do projektu.
Vychovatelé, ale také ředitelé a vedoucí vychovatelé DD a DDŠ si v rámci kurzů osvojují
obecné i individuální znalosti o svých klientech spolu se způsoby práce s nimi, které jsou
pro ně v rámci denního provozu zařízení náhradní výchovy nedostupné. Na základě
různých případových studií získávají nové praktické zkušenosti s řešením nejrůznějších
krizových situací jak s klienty samotnými, tak v rámci interpersonálních vztahů v DD.

V rámci kurzů absolvují také praktické ukázky supervize i další dovednosti potřebné ke
zkvalitnění vnitřního chodu zařízení náhradní výchovy a paralelně tím i k zlepšení
přípravy klientů těchto zařízení pro praktický život.
V současné době jsou tyto kurzy modelovány aktuálně podle potřeb přihlášené skupiny
pracovníků DD a DDŠ.

Počet vychovatelů: 24
Počet kurzů: 1

c) Vývoj PC hry Rock Star – ŽNN
V roce 2010 pokračoval vývojový tým špičkových
odborníků a konzultantů z řad psychologů a speciálních
pedagogů ve vývoji 3D PC hry koncipované jako účinný
instrument pro nenásilné pokračování přípravy mladistvých
v ústavní péči na samostatný život jen velmi pomalu. Protože
krize ovlivnila negativně postoj firem, vůči projektům
neziskových organizací obecně. Naštěstí se hlavní sponzor projektu ČSOB rozhodl na
sklonku roku projekt dofinancovat sám, což umožnilo tým znovu nastartovat a vývoj hry
v r. 2011 rozjet naplno.
Hra samotná vychází z principů projektu Život nanečisto a jejím cílem je rozšířit jeho
témata na podstatně širší cílovou skupinu. Jde hlavně o management času a peněz
(finanční gramotnost, schopnost plánovat), ostražitost vůči nástrahám (drogy,
podvodníci), sociální dovednosti (komunikace, porozumění rolím) a motivaci.
Žánrově se jedná o hudební hru (ve stylu Guitar Hero) s dějem (RPG a adventure
elementy) a prvky managementu, provedenou v 3D grafice.
V současné době je hra cca ve 4/5 vývoje.
Předpokládané celkové náklady: 3 miliony Kč – Srovnatelné komerční hry
(technickou i uměleckou kvalitou) mají náklady 2-3x vyšší.
Dosavadní náklady: 1.850.000 Kč.
Současná fáze projektu: Hra je v tuto chvíli hotová asi z 82 %
(game design – 100 %, concept art – 90 %, modely – 85 %, textury – 82 %, animace – 40
%, kód – 60 %).

3. KORÁLKY DĚTEM
Princip projektu spočívá v tom, že děti z DD sami navrhují a
vlastnoručně vyrábějí bižuterní šperky. Za ně také samy dostávají peníze po
jejich internetovém prodeji a stržení 40% simulované marže (používá se na
režii stránek a celého dobírkového prodeje).
Projekt učí děti nejen vlastnímu šperkařskému umění (zapojeni jsou odborní
šperkařští lektoři), ale také hospodaření s vlastnoručně vydělanými penězi a
zvyšuje jejich sebevědomí.

V r. 2010 projekt dostal nový náboj vstupem koordinátorky Dari Fejtkové a kmotry
projektu Kláry Vytiskové, frontmanky kapely TOXIQUE. S ní do projektu vstoupil také
firemní partner STORM a tyto posily umožnily zdvojnásobení do projektu zapojených
DD na 10. Další DD čekají na zapojení do projektu, které jim bude umožněno za
předpokladu, že se podaří sehnat další firemní sponzory, kteří by dodávali malým
šperkařům potřebný materiál. Kromě internetového prodeje se výrobky dětí prodávaly i
na prodejnách STORM, což umožnilo oslovit další potenciální zákazníky.
Počet zapojených DD: 10
Počet dalších zájemců: 4
Partner: STORM
Mediální partner: časopis Korálki
Patron: Míša Maurerová
Kmotra projektu: Klára Vytisková
Počet v r. 2010 prodaných šperků: 149
Finance, které v r. 2010 obdrželi šperkaři: 11.880,- Kč

4. INTEGRAČNÍ AKCE PRO DĚTI Z DD A
VEŘEJNOST
Jde o akce určené jak přímo dětem ze zařízení náhradní výchovy,
tak široké veřejnosti. Pro veřejnost jsou akce příležitostí poznat děti z DD
přímo a zbavovat se tak často přetrvávajících předsudků vůči nim. Zároveň
jsou tyto akce příležitostí seznámit širší veřejnost s problematikou
sociálně hendikepovaných dětí.
Akce jsou koncipovány podle konkrétní příležitosti a jediným jednotícím prvkem je
atraktivita a vysoká kulturní i odborná úroveň.

a) Na dračích lodích k létu IV.
Akce pro DD z celé ČR se konala v červnu na Smíchovské pláži v Praze jako
součást Pražského Festivalu dračích lodí, ve spolupráci s Českou Asociací Dračích Lodí.
Kromě závodů 4 kombinovaných posádek dětí se známými osobnostmi a
spolupracovníky Múz mohly děti v rámci akce absolvovat malování na obličeje a
končetiny u bodypaintera Boba Hochmana, dílnu žonglování a kouzlení u žongléra
Řeziho, opět tu čaroval kouzelník Paul Merild a probíhala woodkopfová klání pod
vedením Ivana řezáče a dalších členů Unie woodkopfu.
Integrační charakter akce vznikl zapojováním veřejnosti do aktivit původně určeným
dětem z DD a jejich přirozeným propojením s dalšími účastníky závodů dračích lodí.
Účastníci: 53 dětí z osmi dětských domovů z celé ČR

5. BENEFIČNÍ A DALŠÍ AKCE USPOŘÁDANÉ O. S. MÚZY
DĚTEM ČI VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
a) Spolupráce s projektem MEDELA
Spolupráce s projektem Medela pokračovala formou dalších akcí
s dřevěnými malovanými koňmi (včetně závodu v rámci Velké Pardubické,
prodejem knih a CD „Pohádky z jiných světů“ a několika dražeb vín v rámci
golfových turnajů a v hotelu Kempinski v Praze). Čtvrtina výtěžku všech akcí
(15 tis.) byla použita na financování projektu ŽNN.

b) Múzy dětem na vodáckém táboře ČT
Děti z DD se prostřednictvím o. s. Múzy dětem opět zúčastnily vodáckého tábora
ČT. V červenci se na vodu vydalo 5 dětí ze 2 DD. Múzy jejich účast zprostředkovaly
prostřednictvím člena předsednictva a realizačního týmu ŽNN Iva Procházky. V průběhu
tábora byly děti z DD od ostatních dětských účastníků k nerozeznání, v krizových
situacích byly naopak opět schopnější a projevovaly silné sociální cítění (péče o
nejmenší „vodáky“).

c) Evropská slavnost ohně o. s. Klíč
O.s. Klíč nás požádalo o spoluúčast na české etapě EU projektu slavností ohně, která
se tentokrát konala v Roztokách u Prahy. Na akci přijeli poskytovatelé i klienti různých
sociálních služeb z Dánska, Irska, Litvy, Španělska Turecka (jako země kandidující na
přijetí do EU). Dohromady 28 lidí nerůznějšího věku absolvovalo v Praze třídenní
program, a v Roztokách zažili vyvrcholení celé akce. K obsahu akce jsme přispěli
„ohnivým“ žonglováním i kouzlením a také zajištěním ohnivé hudby. Efektem pro o. s.
Múzy dětem byly navázané mezinárodní kontakty s příbuzně zaměřenými pracovníky
neziskového sektoru.

d) Zažít město jinak
Tato akce výrazně vybočila z řady ostatních, Múzy byly spíše hosty akce většího rázu.
Jejíž cílem bylo upozornit na to, že města nemusí být nutně přeplněná auty a že se zde
mohou konat akce k životnímu prostředí přívětivější.
V rámci akce jsme pořádali dílny šperkařské, malování na tváře a končetiny biobarvami
a prodej šperků, které vytvořily děti z dětských domovů. Vše zapadalo harmonicky do
náplně celé akce.
Přes výraznou nepřízeň počasí se akce vydařila a efektem pro Múzy bylo další
zviditelnění i prodej děl malých šperkařů…

6. PREZENTACE O. S. MÚZY DĚTEM
Základní prezentační platformou jsou webové stránky
www.muzydetm.cz . Dalším prezentačním materiálem jsou letáčky o
projektu Život nanečisto.
Činnost o. s. Múzy dětem byla také prezentována v tištěných a
audiovizuálních médiích (většina dostupná na stránkách o. s. Múzy dětem v rubrice
ECHO) a na stránkách spolupracujících a partnerských organizací (Prázdninová Škola
Lipnice, Malé Vinohradské divadlo, o. s. SES).
Dalšími stránkami, kde jsou aktivity o. s. Múzy dětem prezentovány je adresa
www.koralkydetem.cz .

7. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, SPONZOŘI A PARTNEŘI
ČSOB + Poštovní Spořitelna

www.csob.cz

Ing. Petr Vopelka

STORM

www.stormwatches.cz

Nadační fond Albert

www.nadacnifondalbert.cz

Nadace Terezy Maxové Dětem

www.terezamaxovadetem.cz

Nadační fond Asante Kenya

www.asantekenya.org

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

O. s. Prázdninová Škola Lipnice

www.psl.cz

O. s. Malé Vinohradské divadlo

www.male-vinohradske.com

O. s. SEbe Spolu

www.sebespolu.net

O. s. Berkat

www.berkat.cz

O. s. Klíč

www.osklic.cz

Časopis Bravo

www.bravo.cz

Časopis Korálki

www.koralki.rooya.cz

Desert Essence

www.desertessence.cz

Unie WOODKOPF

www.unie-woodkopf.cz

a obětaví drobní anonymní dárci.

8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

2010

celkem Kč

A. Příjmy celkem
2 184 523,00 Kč
Z toho: ze státního rozpočtu
570 473,00 Kč
Z dotací karů a obcí
0,00 Kč
Z grantových řízení nadací a dalších subjektů
1 006 665,00 Kč
Z darů
543 439,00 Kč
Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost)
63 946,00 Kč
B. Výdaje celkem
2 217 807,00 Kč
B.1. Z toho: Osobní náklady celkem
854 830,00 Kč
B.1.1. Osobní náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy
530 008,00 Kč
B.1.2. Osobní náklady - Život nanečisto
306 076,00 Kč
B.1.3. Osobní náklady - Korálky dětem
0,00 Kč
B.1.4. Osobní náklady - Velké integrační akce
18 746,00 Kč
B.2. Materiálové náklady celkem
159 995,00 Kč
B.2.1. Materiálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy
8 294,00 Kč
B.2.2. Materiálové náklady - Život nanečisto
148 209,00 Kč
B.2.3. Materiálové náklady - Korálky dětem
3 492,00 Kč
B.2.4. Materiálové náklady - Velké integrační akce
0,00 Kč
B.3. Nemateriálové náklady celkem
1 202 982,00 Kč
B.3.1. Nemateriálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy
351 170,00 Kč
B.3.2. Nemateriálové náklady - Život nanečisto
833 298,00 Kč
B.3.3. Nemateriálové náklady - Korálky dětem
18 514,00 Kč
B.3.4. Nemateriálové náklady - Velké integrační akce
0
B.4. Jiné náklady celkem
Hospodářský výsledek (Příjmy - Výdaje)
-33 284,00 Kč
Minusový výsledek hospodaření je pouze účetní stav aktiv k přelomu roku a ne ukazatel kvality
hospodaření o. s. Múzy dětem.

Fakta uvedená ve výroční zprávě byla schválena členským
shromážděním dne 25. 8. 2011

9. ORGÁNY SDRUŽENÍ
Předseda:

Místopředseda:

Karel Navrátil

Ing. Petr Vopelka

karelnav@muzydetem.cz

petrv@muzydetem.cz

+420 602 664 242

Produkční:

Asistentka projektu

Simona Navrátilová

Marie Zicháčková

+420 607 974 636

+420 602 780 905

simonan@muzydetem.cz

zichajda@muzydetem.cz

Webmaster:

Adresa a číslo účtu:

David Krameš

Múzy dětem o. s.

webmaster@muzydetem.cz

Holečkova 127/186
15000 Praha 5
IČO: 266 36 468
č. ú.: 134173329/0800

