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ÚVOD 
 

Občanské sdružení Múzy dětem v r. 2013 dále přizpůsobovalo 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 i nadále zvýšit šanci sociálně hendikepovaných dětí a 
mládeže vyrůstající převážně v zařízeních náhradní výchovy na plnohodnotný život v 
rámci společnosti i v soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti. 

K tomuto cíli vedly činnosti v následujících projektech: 

 

1. Motivační periodické návštěvy zařízení náhradní výchovy a dalších 
zařízení pro hendikepované děti  

2. ŽIVOT NANEČISTO – kurzy pro mladistvé z DD  

3. KORÁLKY DĚTEM 

4. Projekt PATRON 

5. Benefiční a integrační akce 

 

 

V roce 2013 byly všechny realizované projekty propojeny jak 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 setrvačně přetrvává vůči dětem z DD i 
dětským domovům samotným jistá předpojatost. Navíc jsme zvýšili akcenty na finanční 
gramotnost a motivaci klientů k práci na vlastní budoucnosti včetně sebevzdělávání. 
Pokračovala spolupráce s Klokánky, které jsou částečně mimo akční rádius ostatních 
NNO. Výraznou novinkou se stal unikátní projekt PATRON realizovaný ve spolupráci s o. 
s. LOM. 
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1. MOTIVAČNÍ PERIODICKÉ NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ 
NÁHRADNÍ VÝCHOVY 

 

Jde o výchozí činnost Múz, která se postupem času vyvinula ve 
velmi sofistikovanou a účinnou arteterapii. Ta přibližuje dětem 
v navštěvovaných zařízeních nejen řadu jinak nedostupných 
forem trávení volného času, ale také objevuje a následně 
podporuje jejich schopnosti a talent a zároveň snižuje jejich 
pocit vyloučení a méněcennosti. Navíc získává a udržuje 
v dětech i klientských zařízeních velkou důvěru jak vůči našemu 
o. s., našim lektorům a také k našim dalším projektům Život 
nanečisto, Korálky dětem, Patron a dalším akcím. 

Podstatou této aktivity zůstávají celodenní víkendové návštěvy dětí v jejich DD, jichž se 
zúčastňuje skupina 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 interaktivní intenzivní 
aktivity, které si děti velmi oblíbily, o čemž svědčí jejich reakce a stálé zvaní na další 
návštěvy.      

 

Návštěvy uskutečněné v roce 2013: 

DD Sázava 

DD Pyšely 

DD Unhošť 

DD Krnsko 

DD Žatec 

DD Dubenec 

DD Litoměřice 

DPN Opařany 

 

Počet navštívených klientů: cca 280 
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2. ŽIVOT NANEČISTO 
Kurzy pro mladistvé z DD 

Projekt probíhá osmým rokem a vznikl na základě poptávky 
Múzami navštěvovaných zařízení, jejichž připomínky jsou 
průběžně reflektovány při průběžných 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. 

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. 2013 zapojených DD:   12 

Počet klientů:     60 

Počet kurzů:      4 

 

 

3. PROJEKT PATRON  
 

V r. 2012 jsme spolu s partnerskou organizací LOM 
www.ilom.cz uspěli s žádostí o dotaci v OPLZZ a získali 
finance na projekt, který má za cíl získat pro dospívající 
muže ze zařízení náhradní výchovy kvalitní patrony – 
úspěšné muže ve věku 30-50 let, kteří mají vlastní 
rodinu, nebo zkušenosti s prací s dětmi a jsou ochotni 
věnovat svůj čas a přátelství konkrétními klientovi, 
kterému pomohou překonávat potíže při přechodu do 
samostatného života. Jak jednotliví patroni, tak klienti 

mají k dispozici odborné garanty, kteří jim pomáhají jak v začátku, tak při překonávání 
vznikajících potíží a krizových situací. Pomoc ze strany patronů se týká mnoha oblastí a 
problémů při získávání práce a v práci samotné, tak problémů s bydlením, ve vztazích a 
dalších situací. 

http://www.ilom.cz/
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V roce 2013 se rozběhl projekt několika zásadními akcemi od seznamování patronů 
s problematikou dětí vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy, přes seznamovací 
víkend patronů s klienty v zátěžových situacích, supervize pro patrony, setkání klientů a 
patronů s personalistou až po setkání patronů s pedagogickými pracovníky domovských 
zařízení do projektu zapojených klientů a kulturní program sloužící uvolnění vztahů 
obou stran. Podstatou projektu je ovšem hlavně setkávání klientů a patronů, jejich 
společné trávení času a sdílení problémů. Tato 
setkání jsou citlivě monitorována a v případě potíží 
dostávají obě strany adekvátní podporu. Projekt 
potrvá minimálně do 30. 6. 2015, ale jak Múzy, tak 
LOM se snaží sehnat prostředky pro jeho 
dlouhodobou udržitelnost. 

Projekt byl v r. 2014 oceněn mezinárodní cenou za sociálně inovativní projekt Sozial 
Marie. Aktuální informace o projektu na www.muzydetem.cz a na www.ipatron.cz     

 

 

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. 

Od r. 2011 projekt vstoupil do nové etapy. Hlavní lektorkou a koordinátorkou tvorby se 
stala Darí Fejtková, která sehnala pro většinu do projektu zapojených DD místní 
lektorky, které pracují s dětmi průběžně. Dětmi vytvořené šperky se prodávají kromě 
internetu také v rámci nejrůznějších akcí, které Múzy pořádají, nebo spolupořádají. 
Kvalita a výtvarná úroveň šperků se výrazně zvýšila, kvalitu materiálu zajistila 
pokračující spolupráce s PRECIOSOU a STORMEM. 

V roce 2013 se rozšířila přímá forma prodeje, která výhledově umožní projekt rozšířit i 
do dalších zařízení, z nichž je dlouhodobě 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 společnosti 
Albert.  

Počet zapojených DD:  10 

Počet dalších zájemců:  17 

Partner:    STORM 

Mediální partner:   časopis Korálki 

http://www.muzydetem.cz/
http://www.ipatron.cz/
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Patron:    Míša Maurerová 

Kmotra projektu:   Klára Vytisková 

Počet v r. 2013 prodaných šperků na internetu:  145 ks 

Počet v r. 2013 prodaných šperků v přímém prodeji: 266 ks 

Finance, které v r. 2013 obdrželi šperkaři:   11 320 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. V tomto roce jsme uspořádali další z řady 
akcí s Nadačním fondem ALBERT, které přibližují dětské domovy veřejnosti.  

 Na dračích lodích k létu VI. – září, opět ve spolupráci s ROTARY klubem, 22 
„můzáků“, 56 dětí ze 7 DD a stovky účastníků z řad veřejnosti 

 MŮZOVÁNÍ S ALBERTEM – Nový Jičín, Most, akcí se zúčastnily všechny děti 
z místních DD + další stovky dětí i dospělých  

 

 

 

6. AKCE POŘÁDANÉ JINÝMI ORGANIZACEMI S ÚČASTÍ O. S. 
MÚZY DĚTEM  

 

 Adventní trh Česká hračka – pražská Novoměstska radnice, akce, při níž Múzy 
prezentovaly svoji činnost, a předvedly aktivity, které nabízejí dětem v DD 

 Kašpárkohraní – velká akce pro děti, kde jsme prostřednictvím prezentace 
činnosti o. s. Múzy dětem a přípravou herních a soutěžních činností přibližovali 
problémy dětí z DD široké veřejnosti 

 Out Of Home – květnová akce, pořádaná pro dospívající děti z celé ČR ve 
spolupráci několika NNO – účast 280 dětí z DD z celé ČR 

 Nejmilejší koncert – Sázava, umělecká soutěž dětí ze Středočeských DD – účast 
předseda o. s. Múzy dětem v porotě soutěže 
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 Nejmilejší koncert – Bruntál umělecká soutěž dětí z Moravskoslezských DD – 
účast K. Navrátila a Boba Hochmana v porotě soutěže 

 Albertí bazárky – velikonoční a předvánoční akce pro zaměstnance  společnosti 
Ahold, na nichž se prodávaly výrobky dětí z DD oslovených o.s. Múzy dětem a 
výtěžek putoval přímo k dětským tvůrcům 

 

 

 

7. AUKCE UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ VE PROSPĚCH 
ČINNOSTI O.S. Múzy dětem   

 

Nově zavedený způsob získávání části prostředků na činnost našeho sdružení využívající 
kontakty na výtvarníky s Múzami sympatizující, nebo spolupracující.  

 Aukce v galerii Amadeus – červen, výtěžek 43.700,- Kč. 

 Předvánoční aukce v divadle D21     – „ –       41.300,- 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 a letáčky o veškeré 
činnosti Múz dětem.  

Činnost o. s. Múzy dětem byla také prezentována v tištěných a audiovizuálních médiích 
(většina na stránkách o. s. Múzy dětem v rubrice ECHO) a na stránkách partnerské 
organizace o.s. LOM (www.ilom.cz, www.ipatron.cz ). 

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. 

Součástí PR je i účast na velkých veřejných akcích: 

 

 

 

 

 

http://www.muzydetm.cz/
http://www.ilom.cz/
http://www.ipatron.cz/
http://www.koralkydetem.cz/
http://www.zivotnanecisto.cz/
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9. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, SPONZOŘI A PARTNEŘI  
 

Nadační fond ALBERT  www.nadacnifondalbert.cz  

ČSOB + Poštovní Spořitelna  www.csob.cz, 

Ing. Petr Vopelka   petr@vopelka.cz  

Liga otevřených mužů  www.ilom.cz 

TORM      www.stormwatches.cz 

O. s. Divadlo D21    www.divadlod21.cz 

Nadace Terezy Maxové Dětem www.terezamaxovadetem.cz  

ROTARY klub ČR   www.rotary2240.org 

Out of Home     http://2014.mimodomov.cz 

nadační fond Asante Kenya  www.asantekenya.org   

Unie WOODKOPF    www.unie-woodkopf.cz  

a obětaví drobní anonymní dárci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.nadacnifondalbert.cz/
http://www.csob.cz/
mailto:petr@vopelka.cz
http://www.ilom.cz/
http://www.stormwatches.cz/
http://www.divadlod21.cz/
http://www.terezamaxovadetem.cz/
http://www.rotary2240.org/
http://2014.mimodomov.cz/
http://www.asantekenya.org/
http://www.unie-woodkopf.cz/
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

2013 Celkem Kč 

A. Příjmy celkem 1 392 192,74 Kč 

Z toho: ze státního rozpočtu 170 000,00 Kč 

Z dotací karů a obcí 0,00 Kč 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 609 749,60 Kč 

Z darů 377 541,54 Kč 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 234 901,60 Kč 

B. Výdaje celkem 1 397 739,24 Kč 

B.1. Z toho: Osobní náklady celkem 458 817,00 Kč 

B.1.1. Osobní náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní 
výchovy 

75 184,00 Kč 

B.1.2. Osobní náklady - Život nanečisto 24 886,00 Kč 

B.1.3. Osobní náklady - Korálky dětem 4 200,00 Kč 

B.1.4. Osobní náklady - Patron 342 570,00 Kč 

B.1.5. Osobní náklady - vlastní akce 11 977,00 Kč 

B.2. Materiálové nákady celkem 73 688,40 Kč 

B.2.1. Materiálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní 
výchovy 

17 163,00 Kč 

B.2.2. Materiálové náklady - Život nanečisto 43 443,40 Kč 

B.2.3. Materiálové náklady - Korálky dětem 2 665,00 Kč 

B.2.4. Materiálové náklady - Patron 0,00 Kč 

B.2.5  Materiálové náklady - vlastní akce 10 417,00 Kč 

B.3. Nemateriálové náklady celkem 770 233,40 Kč 

B.3.1. Nemateriálové náklady - Návštěvy v zařízeních 
náhradní výchovy 

210 797,80 Kč 

B.3.2. Nemateriálové náklady - Život nanečisto 284 870,00 Kč 

B.3.3. Nemateriálové náklady - Korálky dětem 247,00 Kč 

B.3.4. Nemateriálové náklady - Patron 61 811,00 Kč 

B.3.5. Nemateriálové náklady - vlastní akce 212 507,60 Kč 

B.4. Jiné náklady  celkem 95000,44 

Hospodářský výsledek (Příjmy - Výdaje) -5 546,50 Kč 
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11. ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Předseda:       Místopředseda: 

Karel Navrátil      Ing. Petr Vopelka 

karelnav@muzydetem.cz     petrv@muzydetem.cz 

+420 602 664 242 

 

 

         

Asistentka projektu: 

Marie Zicháčková 

+420 602 780 905 

zichajda@muzydetem.cz 

 

 

 

         

Webmaster: 

David Krameš 

webmaster@muzydetem.cz      

 

 

Adresa a číslo účtu 

Múzy dětem o. s. 

Holečkova 127/186  

150 00 Praha 5 

IČO: 266 36 468 

č. ú.: 250078627/0300 

mailto:karelnav@muzydetem.cz
mailto:petrv@muzydetem.cz
mailto:zichajda@muzydetem.cz
mailto:webmaster@muzydetem.cz

