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Dětský domov Horšovský Týn má dlouholetého partnera ...
Dětský domov v  Horšovském Týně patří k  jednomu z  nejstarších domovů v  ČR. Jeho počátky 
se datují již od  roku 1918. V  současné době zde žije 36 dětí, o  které nepřetržitě pečuje  
30 zaměstnanců, z toho 22 pedagogů a 8 správních zaměstnanců. Děti žijí v rodinných skupinách 
po šesti až osmi v samostatném, plně vybaveném bytě. Toto uspořádání je pro ně přirozenější 
a  více připomíná „klasickou rodinu“ včetně rodinných vztahů ve  skupině a  vzájemné péče. 
Zřizovatelem Dětského domova je Plzeňský kraj, který ho zároveň financuje. Finančních 
prostředků ale není nikdy dost, o tom by jistě každý ředitel dětského domova mohl vyprávět. 
I proto ředitelé dětských domovů vítají spolupráci a podporu privátních sponzorů, mezi které 
patří v případě Dětského domova Horšovský Týn po mnoho let i společnost ALFA Finance, s.r.o.

Zeptali jsme se  
Mgr. Petra Plášila, ředitele  
Dětského domova v Horšovském Týně

Na  co jsou zpravidla používány finanční 
prostředky od vašich sponzorů?
Pravidlem pro konkrétní určení použití 
sponzorských darů je vždy přání sponzora, kam 
finanční prostředky směrovat. Samozřejmě 
jde vždy o  domluvu s  ředitelstvím domova, 
jak tyto prostředky co nejúčelněji použít. Jsou 
i sponzoři, kteří mají zcela konkrétní představu, 
co chtějí „sponzorovat“: např. sport, další 
vzdělávání, rekreační aktivity dětí, vybavenost IT 
technologiemi , splnění vánočních přání ... Každý 
ze sponzorů má možnost přesvědčit se, zda jsme 
použili jeho dar v souladu s darovací smlouvou. 
Nutno podotknout, že veškeré prostředky 
sponzorů jsou směrovány výhradně dětem a ne 
na zajištění provozu dětského domova. My tyto 
prostředky používáme zejména na  zajištění 
prázdninových rekreačních pobytů dětí, podporu 
sportu v  různých sportovních oddílech, výcvik 
plavání apod. Díky sponzorům jsme mohli 
letos pro děti zajistit mj. letní rekreační pobyty 
v  tuzemsku, ale i  jiné aktivity v  průběhu roku 
za téměř 200.000 Kč, nakoupit pro naše sportovce 
sportovní vybavení, vcelku pravidelně jezdit 
na plavání apod.
 V závěru bych chtěl říci, že si vážíme 
všech sponzorů, kteří podporují děti našeho 
dětského domova, mezi ně patří již několik let 
i společnost ALFA Finance s.r.o.

Zeptali jsme se  
Aleše Menšíka, ředitele  
ALFA Finance, s.r.o.

Z  jakého důvodu jste si vybrali podporovat 
právě dětský domov?
Rozhodli jsme se pro podporu dětských 
domovů (mimo Dětský domov Horšovský 
Týn podporujeme ještě Dětský domov se 
školou a  Výchovný ústav v  Měcholupech), 
protože jsme cítili, že jsou na okraji veřejného 
zájmu.  Někteř í  podnik atelé  posk ytuj í 
podporu na  různé projekty prostřednictvím 
nadací a  charitativních organizací. Já sám 
jsem zastáncem přímé podpory. Když totiž 
darujete peníze přímo koncovému příjemci 
bez prostředníka, máte dle mého názoru 
jistotu, že na daný projekt dorazí celých 100% 
vašeho příspěvku. Kromě toho máte větší šanci 
ovlivnit,na co se peníze použijí a získáváte nad 
tímto úkonem možnost kontroly. 

Proč zrovna dětský domov H.týn?
Pocházím z  Horšovského Týna a  přesto, že zde 
již delší dobu nežiji, mám k tomuto městu stále 
silný vztah. Osobně mě pak také přesvědčil 
právě ředitel Mgr.  Petr Plášil, že prostředky 
určeny na  podporu dětí Dětského domova 
v  Horšovském Týně skončí na  správném místě. 
Vím, že s  finančními prostředky nakládá velmi 
uvážlivě a že pokud rozhodne o nějaké investici, 
tak rozhodne ke skutečnému prospěchu domova 
... a to byl náš cíl.

Prý jste nedávno dětský domov navštívil 
osobně, co Vás tam zaujalo?
Osobní návštěva byla velice zajímavá. Pan ředitel 
mne a mého kolegu osobně provedl budovami 
dětského domova. Pozitivně mě překvapily dvě 
věci. První byla ta, jakým způsobem se podařilo 
zrekonstruovat historické budovy do  současné 
podoby. Myslím, že mnoho z nás si ani nedokáže 
představit kolik je za  tím práce. Druhá věc, co 
mě zaujala, byla všude panující naprostá čistota. 
Při mé poznámce, že paní uklízečka si musí 
v takových prostorech docela hodně zapracovat, 
mi bylo odpovězeno, že „ ... ubytovací prostory 
si uklízí jejich obyvatelé, tedy děti samy pod 
vedením tet a strejdů vychovatelů a samozřejmě 
se podílí i  na  úklidu a  údržbě exteriérů celého 
areálu ...“

Jsem přesvědčen, že děti z  Dětských domovů, 
přestože jsou jistým způsobem sociálně 
znevýhodněny, mají právě díky takovým lidem, 
jako je Mgr. Plášil s jeho týmem naději, že najdou 
i  v  tak náročné době plnohodnotné uplatnění 
do budoucna. Proto, je-li to v našich silách, jsem 
velmi rád, že můžeme pomoci.

A. Menšík společně s Mgr. P. Plášilem  
při návštěvě domova.


