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ÚVOD 
 
 
Občanské sdružení Múzy dětem v r. 2011 dále přizpůsobilo 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 aktuálním trendům a měnící se situaci v této oblasti. 
Základní vizí o. s. Múzy dětem je zvýšit šanci sociálně hendikepovaných dětí a 
mládeže vyrůstající převážně v zařízení náhradní výchovy na plnohodnotný život 
v rámci společnosti i soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti. 
 
K tomuto cíli vedou činnosti v následujících projektech: 

 
1. Motivační periodické návštěvy zařízení náhradní výchovy  
2. ŽIVOT NANEČISTO - kurzy pro mladistvé z DD + kurz pro 

vychovatele DD a DDŠ 
3. Vývoj PC hry Rock Star – ŽNN 
4. KORÁLKY DĚTEM 
5. Benefiční a integrační akce 

 
V roce 2011 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. Záběr činnost jsme také rozšířili o Klokánky, které jsou částečně mimo 
akční rádius ostatních NNO.  
 



 
 

 
 
 
 

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 2011: 

 
DD Semily 

DD Nechanice 

DD Unhošť 

 DD Korkyně 

DD Volyně 

DD Radenín 

DDŠ Hamr na jezeře 

DD Nymburk 

DD Budkov 

DD Jemnice 

DD Telč 

DD Frýdlant 

DD Jablonné 

DD Lipová u Šluknova 

DD Česká Kamenice 

DD Česká Lípa 

DD Jablonec 

DD Most 

DD Mašťov 

DD Senožaty 

DD Zruč nad Sázavou 

DD Klánovice – návštěva na 
táboře 2x 

Rakovice - Tábor pro 
uprchlické děti  

 
       Počet navštívených klientů: cca 740    

 
 
 



 
 

    
   

2. ŽIVOT NANEČISTO 
 

a) Kurzy pro mladistvé z DD 
 
Tento projekt probíhá již šestým rokem a vznikl na základě 
poptávky Múzami navštěvovaných zařízení, jejichž připomínky jsou 
také reflektovány při inovacích projektu. V současné době absolvují 
klienti  čtyřmodulový 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), vztahy 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 vznikl v roce 2011 
nový výběrový modul, do něhož se absolventi stávajících cyklů musí kvalifikovat 
splněním přesně specifikovaných úkolů, čímž prokáží schopnost aplikovat dosud získané 
poznatky a zkušenosti v praxi. Tento modul je zaměřen na vztahy a péči o rodinu. 

 
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. 2011 zapojených DD: 

Počet klientů: 145 

Počet vychovatelů: 12 

Počet kurzů: 8 

 

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 2011 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. Vývoj hry pokračoval díky vytrvalé podpoře ze 
strany generálního sponzora projektu ČSOB. 
   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 v poslední části vývoje vývoje.  

Předpokládané celkové náklady: 3 miliony Kč – Srovnatelné komerční hry 
(technickou i uměleckou kvalitou) mají náklady 2-3x vyšší. 

Dosavadní náklady: 2. 420 000 Kč.  
Současná fáze projektu: Hra je v tuto chvíli hotová asi z 88 %  
(game design – 100 %, concept art – 100 %, modely – 100 %, textury – 95 %, animace – 
55 %, kód – 75 %). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

4. KORÁLKY DĚTEM 
 
 Princip projektu spočívá v tom, že děti z DD 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 roce 2011 projekt vstoupil do nové etapy. Hlavní lektorkou a koordinátorkou tvorby 
se stala Darí Fejtková, interní koordinátorkou Lucie Šimková. Dětmi vytvořené šperky se 
prodávaly kromě internetu také v rámci nejrůznějších akcí, které Múzy pořádaly, nebo 
spolupořádaly. Kvalita a výtvarná úroveň šperků se výrazně zvýšila a v některých DD 
začaly s dětmi pracovat místní lektorky. Kvalitu materiálu zajistila pokračující 
spolupráce s PRECIOSOU a STORMEM. 
V roce 2011 se výrazně rozšířila přímá forma prodeje, která výhledově umožní projekt 
rozšířit i do dalších zařízení, z nichž je i nadále výrazně artikulován zájem o zapojení do 
projektu. 
Ke konci roku se dařilo více prodávat na benefičních akcích Múz, zároveň vznikla 
speciální řada vánočních korálků, které se prodávaly na vánočních bazárcích Nadačního 
fondu Albert. 
 

Počet zapojených DD: 10 
Počet dalších zájemců: 9 
Partner:  STORM 
Mediální partner: časopis Korálki 
Patron: Míša Maurerová 
Kmotra projektu: Klára Vytisková 
Počet v r. 2011 prodaných šperků na internetu:  120 ks 
Počet v r. 2011 prodaných šperků v přímém prodeji: 173 ks 
Finance, které v r. 2011 obdrželi šperkaři:   21 832 Kč 

 
  
 
 
 

5. 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. 



 
 

 

 
 

 

6. 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, prodeje knih a CD „Pohádky z jiných světů“ a 
několika dražbami v rámci nejrůznějších společenských akcí. Čtvrtina výtěžku 
všech akcí (8 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 vydaly 4 děti 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) Dolétání   
 

25.8.2011 se v pražském Futuru konal benefiční festival na podporu o.s. Múzy dětem.  
Na akci nechyběl Múzí stánek, kde měli návštěvníci možnost podpořit projekt Korálky 
dětem zakoupením šperků z dílen jednotlivých dětských šperkařů. V rámci festivalu 
vystoupily kapely Pan Dur, Blackout Incident, Svatbatereza, Chicken´s Flight, Notes 
from Prague a Genius. Prostoje mezi jednotlivými vystoupeními kapel vyplňovali naši 
milí Múzaci. 

Akce přinesla Múzám 4 200 Kč. 

 
 
                         d) Aukce v kavárně 3+1  

V podvečer 15.12.2011 se v příjemné kavárně 3+1 v pražské ulici Plaská začaly dít věci. 
Prostory kavárny se pozvolna měnily v aukční sál a kapacita míst byla rázem navýšena 
hned o několik desítek. Dražily se předměty, které do aukce dodaly Múzy dětem a 
účelem aukce bylo podpořit projekt Život nanečisto. 

Na projekt Život nanečisto putovalo neuvěřitelných 42 850 Kč. 

 
 

http://www.muzydetem.cz/uskut_akce/detail.php?rok=2008&akce=29
http://www.muzydetem.cz/uskut_akce/detail.php?rok=2008&akce=29
http://www.3plus1.cz/


 
 

 
 
 

 
                         e) Out of Home 
 
4.6.2011 Múzy dětem opět spolupracovaly na celodenní „bojové hře“ pro děti z DD 
v rámci festivalu Out of home, tématem tentokrát bylo: už víš, čím budeš? Po skončení 
bojové hry se účástnici i veřejnost mohli dostavit do klubu GOX na pražském Smíchově, 
kde vystoupily kapely 4signs a Navigators a výtěžek ze vstupného byl darován o.s. Múzy 
dětem na projekt Život nanečisto. 
 
Výtěžek akce byl: 2 000 Kč 

 
                         f) Benefiční koncert na podporu o.s. Múzy dětem 

V předvánočním čase 21.12.2011 se ve Futuru v Praze uskutečnila další z benefičních 
akcí na podporu o.s. Múzy dětem. Celý večer zahájilo jazzové seskupení Mr.Zet. Po 
několika odehraných skladbách se pomyslného žezla chopila kapela Genius, dále 
Chicken flight Nehudební vložkou byl jeden z Múzákú, a to kouzelník Paul Merild, který 
své vystoupení obohatil o zbrusu nové číslo, kdy nikdo nevěřil, že neodejde na dvě 
části. Další hudebníci následovali, a to sice 4signs, kteří překvapili hned zpočátku 
tvrdším ražením celé kapely a celý večer zakončili Terror Incognita. 

Na účet Múz putuje výtěžek akce, který činí 6150 Kč. 

 
 
                         g) NGO Market 
 
Forum 2000 ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem připravilo v rámci 
programu NGO marketu 25.4.2011 pestrý kulturní doprovodný program, který proběhl 
na pódiu před Národní technickou knihovnou. Na akci vystoupili: František Kostlán, 
Drum Circle, Marwan Al Solaiman, Jagalmaj, Česká ragbyová unie, Helppes, Veronika 
Diamant, Piosenki, Veronika Diamant & SofaJazz, Tonya Graves & Band. 
Kromě doprovodného programu měly Múzy i vlastní stánek, kde prezentovaly svoji 
činnost a kromě toho nabízely dílnu korálkování pod vedení Darí Fejtkové. 

 
                         h) Prodejní bazárky pro Nadační fond Albert 
 

Na konci roku 2011 se uskutečnil první bazárek výrobků s vánoční tématikou pro 
zaměstnance firmy Albert.  Akce se konala ve spolupráci s Nadačním fondem Albert.  
Peníze z prodaných výrobků putovaly přímo autorovi výrobku. Výrobky tvořily děti z DD 
Písek, DD Senožaty, DD Pyšely, DD Sázava, DD Benešov, DD Solenice, DD Česká Lípa, DD 
Hamr na jezeře, DD Melč, DD Budkov, DD Dubá-Deštná, DD Lichnov a DD Potštejn. Akce 
sklidila velký úspěch, a proto bylo dohodnuto, že podobnou akci bude Nadační fond 
Albert pořádat pravidelně a to nejen o Vánocích, ale rovněž o Velikonocích. 
 
Peníze, které putovaly do DD:  24 708 Kč 



 
 

 
 

 

8. 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). 
Dalšími stránkami, kde jsou aktivity o. s. Múzy dětem prezentovány je adresa 
www.koralkydetem.cz  a www.zivotnanecisto.cz. V provozu jsou také specializované 
stránky Múz dětem a jednotlivých projektů na Facebooku. 
 
 
 
 
 
 

6. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, SPONZOŘI A PARTNEŘI  
 
ČSOB + Poštovní Spořitelna  www.csob.cz , 
Ing. Petr Vopelka 
Nadační fond Albert   www.nadacnifondalbert.cz  
STORM     http://www.stormwatches.cz/ 
O. s. Malé Vinohradské divadlo  www.male-vinohradske.com ,  
O. s. Berkat          www.berkat.cz ,  
Nadace Terezy Maxové Dětem www.terezamaxovadetem.cz    
O. s. Prázdninová Škola Lipnice  www.psl.cz ,  
nadační fond Asante Kenya  www.asantekenya.org   
Unie WOODKOPF    www.unie-woodkopf.cz  
a obětaví drobní anonymní dárci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.muzydetm.cz/
http://www.koralkydetem.cz/
http://www.zivotnanecisto.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.nadacnifondalbert.cz/
http://www.stormwatches.cz/
http://www.male-vinohradske.com/
http://www.berkat.cz/
http://www.terezamaxovadetem.cz/
http://www.psl.cz/
http://www.asantekenya.org/
http://www.unie-woodkopf.cz/


 
 

 
 

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

2011 celkem Kč 

A. Příjmy celkem 2 786 942,00 Kč 

Z toho: ze státního rozpočtu 782 810,00 Kč 

Z dotací krajů a obcí 22 324,00 Kč 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 1 711 143,00 Kč 

Z darů 258 528,00 Kč 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 12 137,00 Kč 

B. Výdaje celkem 2 761 865,00 Kč 

B.1. Z toho: Osobní náklady celkem 706 220,00 Kč 

B.1.1. Osobní náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 176 684,00 Kč 

B.1.2. Osobní náklady - Život nanečisto 529 536,00 Kč 

B.1.3. Osobní náklady - Korálky dětem 0,00 Kč 

B.1.4. Osobní náklady - Velké integrační akce 0,00 Kč 

B.2. Materiálové náklady celkem 213 616,90 Kč 

B.2.1. Materiálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 20 385,00 Kč 

B.2.2. Materiálové náklady - Život nanečisto 193 231,90 Kč 

B.2.3. Materiálové náklady - Korálky dětem 0,00 Kč 

B.2.4. Materiálové náklady - Velké integrační akce 0,00 Kč 

B.3. Nemateriálové náklady celkem 1 842 028,70 Kč 

B.3.1. Nemateriálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 231 494,00 Kč 

B.3.2. Nemateriálové náklady - Život nanečisto 863 436,80 Kč 

B.3.3. Nemateriálové náklady - Korálky dětem 12 464,00 Kč 

B.3.4. Nemateriálové náklady - PC hra 711 000,00 Kč 

B.4. Jiné náklady  celkem 23 633,90 Kč 

Hospodářský výsledek (Příjmy - Výdaje) 25 076,40 Kč 

Fakta uvedená ve výroční zprávě byla schválena členským 
shromážděním dne 17.4.2012 

 



 
 

 

8. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

         

 Předseda:        Místopředseda: 

Karel Navrátil     Ing. Petr Vopelka 

karelnav@muzydetem.cz     petrv@muzydetem.cz 

+420 602 664 242 

 

 

         

Produkční:        Asistentka projektu  

Simona Navrátilová,  od prosince Lucie Šimková   Marie Zicháčková 

+420 607 974 636, +420 725 187 043    +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 
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