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ÚVOD 
 
 
Občanské sdružení Múzy dětem v r. 2014 i nadále přizpůsobovalo svou činnost 
zaměřenou na přípravu dětí a dospívajících ze zařízení náhradní výchovy na budoucí 
samostatný život a na zvyšování jejich šancí na úspěch při překonávání všech nástrah a 
hendikepů ze života mimo původní rodinu aktuálním podmínkám a trendům i 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 napomáhat vyšší stabilitě 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 2014 byly všechny realizované projekty propojeny jak způsobem prezentace, tak 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 a předsudečnost. Navíc jsme ve všech svých 
aktivitách akcentovali důraz na motivaci klientů k práci na vlastní budoucnosti včetně 
sebevzdělávání a finanční gramotnosti. Výrazem těchto akcentů byly mj. úspěchy 
unikátního projektu PATRON, který získal mezinárodní ocenění jako sociálně inovační 
projekt SOZIAL MARIE, ale také zaznamenal velký ohlas u klientů a zařízení do něj 
zapojených.  
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Hlavní aktivity sdružení podrobněji: 

 
 

1. MOTIVAČNÍ PERIODICKÉ NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ 
NÁHRADNÍ VÝCHOVY 

 
Jde o výchozí činnost Múz postupem času vyvinutou ve velmi 

sofistikovanou a účinnou arteterapii. Ta přibližuje dětem 
v navštěvovaných zařízeních nejen řadu jim běžně nedostupných 
forem trávení volného času, ale paralelně objevuje a následně 
podporuje jejich schopnosti a talent. Zároveň účinně snižuje jejich pocit 
vyloučení a méněcennosti. Navíc získává a udržuje v dětech i 
klientských zařízeních velkou důvěru jak vůči našemu sdružení Múzy 
dětem, našim lektorům a také k našim dalším projektům Život nanečisto, Patron, Korálky 
dětem a dalším námi pořádaným akcím. 
 Podstatou aktivity zůstávají celodenní víkendové návštěvy dětí v jejich DD, jichž se 
vždy účastní 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, 
o jejichž oblibě u dětí a ocenění od jejich pedagogů svědčí zpětné vazby a četné prosby o 
opakování návštěv.      

 
Návštěvy uskutečněné v roce 2014: 

DD Semily 
DD Mladá Boleslav 
DD Písek 
DD Senožaty 
DD Pyšely 
DD Lety 
DD PEPA Lazec 
DD Semily 

 
        
Počet navštívených klientů: cca 240    
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2. ŽIVOT NANEČISTO 
 
Projekt, který vznikl na základě poptávky Múzami navštěvovaných 
zařízení, prošel v r. 2014 devátým rokem trvání a je průběžně inovován 
na základě nových poznatků realizačního týmu i připomínek 
klientských zařízení a klientů samotných.  
V současné době absolvují klienti  čtyřmodulový cyklus přesně 
cílených kurzů, v jehož rámci se dostávají do situací věrně simulujících 
konkrétní problémové momenty přechodu do samostatného života. 
Hlavními tématy kurzů jsou 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 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 probíhají 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. 2014 zapojených DD:   10 

Počet klientů:     52 
Počet kurzů:       3 

 

 

           3. Projekt PATRON       
 

V roce 2013 jsme s partnerskou organizací LOM 
nastartovali unikátní projekt spočívající v párování 
mladých mužů z dětských domovů s muži – dobrovolníky, 
kteří jsou úspěšní v práci i v osobním životě a navíc jsou 
ochotni investovat část svého času a být jednomu z dospívajících starším kamarádem. 
Muži jsou na tuto roli v rámci projektu systematicky připravováni a jak jim tak jejich 
mladým přátelům jsou k dispozici odborní garanti, kteří jim pomáhají překonat 
nejrůznější počáteční potíže. Pro klienty projektu je setkávání s patronem mnohdy první 

možností sdílet zkušenosti a čas individuálně s jedním dospělým a 
mít ho občas „sami pro sebe“. 

První vlna projektu v r. 2013 byla úspěšnější, než jsme 
čekali, a v r. 2014 získal projekt ocenění SOZIAL MARIE jako 
významná sociálně inovativní projekt.  

V r. 2014 vstoupili v rámci druhé vlny do projektu noví 
patroni i klienti, pro které jsme připravili několik zásadních akcí, od 
seznamování patronů s problematikou dětí vyrůstajících 
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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. Hlavní část projektu - setkávání klientů a patronů, jejich společné trávení času a 
sdílení problémů pokračovala u podstatné části dvojic první vlny a ve druhé vlně se 
dvojicím dařilo ještě lépe, protože noví patroni mohli využít a sdílet zkušenosti patronů 
první vlny. 

 Projekt pokračuje i v r. 2015 a pracujeme na tom, abychom v něm mohli 
pokračovat i po ukončení evropského grantu a stal se projektem dlouhodobě udržitelným. 

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 vlastním 
přičiněním 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 pořádají Múzy, ale i do 
projektu zapojené DD. Kvalita a výtvarná úroveň šperků se výrazně zvýšily, kvalitu materiálu 
zajistila pokračující spolupráce s PRECIOSOU a STORMEM. 
V roce 2014 se rozšířila přímá forma prodeje, která výhledově umožní projekt rozšířit i do 
dalších zařízení, z nichž je dlouhodobě artikulován zájem o zapojení do projektu. 
 
Počet zapojených DD: 10 
Počet dalších zájemců: 11 
Partner:  STORM 
Mediální partner: časopis Korálki 
Patron: Míša Maurerová 
Kmotra projektu: Klára Vytisková 
Počet v r. 2014 prodaných šperků na internetu:  115 ks 
Počet v r. 2014 prodaných šperků v přímém prodeji: 382 ks 
Finance, které v r. 2013 obdrželi šperkaři:   10 208,- 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 

http://www.muzydetem.cz/
http://www.ipatron.cz/
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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 by přibližují dětské domovy veřejnosti.  

- MŮZOVÁNÍ S ALBERTEM – Hrotovice, akce se zúčastnily děti z místního i 
okolních DD + další desítky dětí i dospělých.  

 
 
 

6. AKCE POŘÁDANÉ JINÝMI ORGANIZACEMI S ÚČASTÍ,  
ČI VE PROSPĚCH S. MÚZY DĚTEM  

 

a)  V. dobročinná aukce o.s. Múzy dětem – galerie  Amadeus – další 
aukce výtvarných předmětů, z jejichž výtěžků financují Múzy dětem 
částečně svou činnosti 

b) Benefiční koncert EXTEMPORE ve prospěch o.s. Múzy dětem – 
koncert hudební skupiny EXTEMPORE v holešovickém kostele církve 
husitské, jehož výtěžek byl určen na financování činnosti Múz dětem 

c) Múzy na Adventním jarmarku na Novoměstské radnici – umělecký 
program na jarmarku, jehož výtěžek (po vyplacení honorářů) byl určen 
na částečné financování činnosti Múz dětem  

d) VI. dobročinná aukce o.s. Múzy dětem – divadlo D21  - aukce 
výtvarných předmětů, z jejichž výtěžků financují Múzy dětem částečně 
svou činnosti 

e) Múzy, Fénix v Centru seniorů Mělník – hudební odpoledne pro 
klienty domova důchodců, účinkující se zřekli části odměny ve 
prospěch s. Múzy dětem 

 

Celkový výtěžek těchto akcí činil118.500,13 Kč 
 
 

 

 
 

7. PREZENTACE O. S. MÚZY DĚTEM   
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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 distribuované na akcích s. Múzy 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. 
 
 
 
 
 
 

9. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, SPONZOŘI A PARTNEŘI  
 
Nadační fond ALBERT 
Ing. Petr Vopelka   petr@vopelka.cz  
Liga otevřených mužů  http://web.ilom.cz/ 
STORM     http://www.stormwatches.cz/ 
 s.divadlo D21    http://www.divadlod21.cz/ 
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.muzydetm.cz/
http://www.ilom.cz/
http://www.ipatron.cz/
http://www.koralkydetem.cz/
http://www.zivotnanecisto.cz/
mailto:petr@vopelka.cz
http://web.ilom.cz/
http://www.stormwatches.cz/
http://www.divadlod21.cz/
http://2014.mimodomov.cz/
http://www.asantekenya.org/
http://www.unie-woodkopf.cz/
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7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

2014 celkem Kč 

A. Příjmy celkem 895 112,00 Kč 

Z toho: ze státního rozpočtu 196 000,00 Kč 

Z dotací krajů a obcí 0,00 Kč 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 593 212,52 Kč 

Z darů 80 787,48 Kč 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost)                          25 112 Kč  

B. Výdaje celkem 893 994,91 Kč 

B.1. Z toho: Osobní náklady celkem 460 949,00 Kč 

B.1.1. Osobní náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 24 802,00 Kč 

B.1.2. Osobní náklady - Život nanečisto 70 013,00 Kč 

B.1.3. Osobní náklady - Korálky dětem   

B.1.4. Osobní náklady - Patron 366 134,00 Kč 

B.1.5. Osobní náklady - vlastní akce   

B.2. Materiálové nákady celkem 51 598,13 Kč 

B.2.1. Materiálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 3 789,50 Kč 

B.2.2. Materiálové náklady - Život nanečisto 23 042,61 Kč 

B.2.3. Materiálové náklady - Korálky dětem   

B.2.4. Materiálové náklady - Patron 21 538,02 Kč 

B.2.5  Materiálové náklady - vlastní akce 3 228,00 Kč 

B.3. Nemateriálové náklady celkem  365 197,78 Kč 

B.3.1. Nemateriálové náklady - Návštěvy v zařízeních náhradní výchovy 69 509,00 Kč 

B.3.2. Nemateriálové náklady - Život nanečisto 117 886,00 Kč 

B.3.3. Nemateriálové náklady - Korálky dětem 1 360,00 Kč 

B.3.4. Nemateriálové náklady - Patron 77 072,78 Kč 

B.3.5. Nemateriálové náklady - vlastní akce 99 370,00 Kč 

B.4. Jiné náklady  celkem  16 250,00 Kč 

Hospodářský výsledek (Příjmy - Výdaje) 1 117,09 Kč 
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8. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

         

Předseda:        Místopředseda: 

Karel Navrátil     Ing. Petr Vopelka 

karelnav@muzydetem.cz     petrv@muzydetem.cz 

+420 602 664 242 

 

 

         

Administrace:       Koordinátorka projektu:  

Kateřina Čadilová       Marie Zicháčková 

+420 608 047 196       +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  

         1500 0 Praha 5 

IČO: 266 36 468 

č. ú.: 250078687/0300 

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


1 x příslušnému fin. orgánu

Múzy dětem
Holečkova 127/186
Praha 5
150 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2014

Účetní jednotka doručí:
26636468

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 346320

7Zásoby celkemI.

8Pohledávky celkem 3 14II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 210 224III.

10Jiná aktiva celkem 107 108IV.

Aktiva celkem 11 346320

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 163162

13Jmění celkemI.

14Výsledek hospodaření celkem 162 163II.

B. Cizí zdroje celkem 15 183158

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 158 183III.

19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 346320

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 17.06.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x

Účetní jednotka doručí:
26636468

Múzy dětem
Holečkova 127/186
Praha 5
150 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )

k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 752 2550I.

Služby celkem 3553 35320II.

Osobní náklady celkem 4424 442III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 226 22V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 89410 60834

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 6912 69I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 82417 824VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 89519 69826

Výsledek hospodaření před zdaněním 1-8 9C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 1-8 9D. 21

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 17.06.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


