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SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN V ROCE 2008
Dovolte mi, abych začal nejpříznivější zprávou o naší činnosti, která
přišla z Ministerstva práce a sociálních věcí – Sdružení pěstounských
dětí napomohlo v roce 2008 v 78 podnětech ke zprostředkování náhradní
rodinné péče. To znamená, že až
78 dětí našlo novou rodinu, své blízké,
své doma…
Děti jsou středem našeho snažení. Nacházet pro ně dobré rodinné zázemí,
ovlivňovat společnost k přijetí jejich jinakosti a otevírat jim nové kvality
života je základním důvodem existence našeho Sdružení. A když dospějí,
jsme připraveni pomoci mladým dospělým v prvních krocích samostatného
života.
Jaké další události vystupují z uplynulého roku? Především je to 6. den
pěstounských rodin spojený se slavnostním otevřením Domu na půli
cesty a závěrečnou konferencí projektu společenství EQUAL. Přijali jsme
ubezpečení pana ministra RNDr. Petra Nečase, že náhradní rodinná péče
je pro něj jedním z nejdůležitějších úkolů, že mu leží na srdci další osudy
mladých dospělých a že chce tuto problematiku řešit.
Pracovnice nové pobočky, která je ustavena a zaregistrovaná v Plzni,
se naplno pustily do práce a máme radost, že je jejich činnost v regionu
pozitivně přijímána.
Pilotní projekt respitní péče, podpořený Nadací Terezy Maxové, naplňuje
požadavky pěstounů.
Zavedli jsme tradici odborné konference v měsíci kampaně „Hledáme
Vás, mámo, táto…“ a listopadový benefiční koncert, který v loňském roce
proběhl za podpory Blokového grantu, patří ke klasice.
A mnoho dalších radostných a také bolestných chvil.
Všechny aktivity jsou provázeny velkým úsilím řady lidí. Všem, kteří se
zapojili do naší rozsáhlé činnosti, bych chtěl poděkovat.
A přání nakonec: aby nás na každém kroku provázely šťastné úsměvy dětí,
kterým se dostalo daru dobrého domova!
Mgr. Ing. Pavel Šmýd, manažer SPR
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SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Poslání – posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj
náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem
k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.
Cílová skupina - opuštěné děti, znevýhodněné děti a mladí lidé, náhradní
rodiny, široká veřejnost
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Pavel Matuška, Ing. Ladislav Šponar,Dagmar Seitlová (od března 2008),
Zdeňka Audová (od března 2008), Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Revizní komise: Ing. Eva Sendlerová, Jitka Mikulová (září 2008),
Božena Javorová (září 2008),

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Opatřil

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

PORADNA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
je „vlajkovou lodí“ Sdružení pěstounských rodin. V Poradně je soustředěn
multidisciplinární tým, složený z psychologů, sociálních pracovnic a
pracovnice pro respitní péči. Tento tým poskytuje odborné poradenství a
podporu rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Je zaměřen na řešení
problémů, s nimiž se nové rodiny potýkají, zejména na pomoc dětem,
které jsou poznamenány traumatickými zážitky z původní rodiny a
psychickou deprivací v důsledku pobytu v ústavním zařízení. Cílem práce
s pěstounskými rodinami je předcházení selhání náhradní rodinné péče,
zajištění takové odborné pomoci rodině, aby přijaté děti, ale i děti, které
již v rodině vyrůstají, měly optimální podmínky pro všestranný zdravý
rozvoj. Usiluje také o praktickou pomoc, „odlehčení“ pěstounům, kteří
mají možnost využít služeb respitní péče, aby si vyřídili svoje záležitosti,
návštěvy u lékaře apod., případně načerpali nové síly rekreačními
aktivitami, a to vše s vědomím, že o jejich děti je dobře postaráno.
Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Poradna napomáhá
při vyhledávání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a rodičů, ochotných
těmto dětem poskytnout nový domov. Nabízí také tzv. asistované kontakty
rodičů s jejich biologickými dětmi, které vyrůstají v pěstounské rodině, a
realizace styku je z nejrůznějších důvodů náročná.
Zájemcům a žadatelům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
nabízí Poradna odborný doprovod na cestě k dítěti. Poskytuje jim
potřebné informace, sociální a psychologické poradenství, případně
psychoterapeutickou péči, a to jak ve fázi „čekání na dítě“, tak samozřejmě
i v době, kdy je dítě umístěno v rodině. Poradna rovněž pořádá odborné
přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů. Poradenskou činnost realizujeme
také přímo v rodinách, věnujeme se terénní práci s dysfunkčními rodinami,
která vede k nastavení ozdravných procesů v rodině a zlepšení života
všech jejích členů.
V rámci Klubu pěstounských rodin zajišťuje Poradna řadu vzdělávacích a
rekreačních aktivit pro rodiny s přijatými dětmi. Jsou to tzv. Kulaté stoly,
pořádané již tradičně každý první čtvrtek v měsíci, kde jsou pěstouni
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seznamováni s novinkami z nejrůznějších vědních oborů, týkajících
se problematiky náhradní rodinné péče. Dále nabízíme jednodenní a
víkendové akce, pobyty s nabídkou programu a poradenství, společenská
setkání, Den pěstounských rodin atd. Služby jsou poskytovány zdarma,
pěstounské rodiny se na nás mohou obracet i s žádostmi o materiální
výpomoc.
Důležitou součástí práce Poradny je publikační činnost. Pracovníci poradny
svými články pravidelně přispívají do našeho časopisu Průvodce náhradní
rodinnou péčí, který veřejnost podrobně informuje o dění v Poradně. Našimi
čtenáři je velmi navštěvovaná rubrika Hledáme Vás mámo, táto, kde jsou
uveřejňovány seznamy dětí z registru Ministerstva práce a sociálních věcí,
které „hledají mámu, tátu“ a kterým se z nejrůznějších důvodů nepodařilo
vyhledat vhodnou rodinu v krajích. Ministerstvu práce a sociálních věcí se
tak i naším prostřednictvím dostává informací o rodinách, které by mohly
být tamějším poradním sborem vyhodnoceny jako optimální pro konkrétní
dítě či děti.
Poradna se prezentuje rovněž prostřednictvím našich webových stránek
www.pestouni.cz. Velmi živá je rovněž „internetová poradna“, kde se
zájemcům dostává potřebných informací od jednotlivých pracovníků
Poradny, kteří prakticky okamžitě odpovídají na kladené dotazy.
Při pořádání jednotlivých akcí kmenoví pracovníci Poradny spolupracují
s externími speciality, převážně psychology zabývajícími se problematikou
náhradní rodinné péče.
Supervize probíhá pravidelně 1x měsíčně pod vedením odborné
supervizorky.
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Přehled zrealizovaných akcí v roce 2008:
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči kraje Vysočina:
Želiv, klášter Opatství Želiv - 1. 2. až 3. 2.
Tři Studně, hotel U Loubů - 18. 4. až 20. 4.
Želiv, klášter Opatství Želiv - 6. 6. až 8. 6.
Želiv, klášter Opatství Želiv - 3. 10. až 5. 10.
Želiv, klášter Opatství Želiv - 28. 11. až 30. 11.
Jednodenní akce:
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Spolupráce se školou - 3. 1.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Dětské krádeže - 7. 2.
Prohlídka jeskyně Byčí skála v Moravském krasu - 9. 2.
Beseda „U kulatého stolu“– téma: Rituály v rodině a jejich význam - 6. 3.
Návštěva Aquaparku ve Vyškově - 15. 3.
Beseda „U kulatého stolu“– téma: Kdy navštívit a jak spolupracovat
s dětským psychiatrem - 3. 4.
Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně - 19. 4.
Beseda s autogramiádou knihy „Dary se přece nevracejí“ – 29.4.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Co chcete vědět o Sdružení pěstounských
rodin - 15. 5.
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Doprava v Evropské unii očima
dětí“, Praha, Ministerstvo dopravy – 16.5.
Beseda „U kulatého stolu“–téma:Vše o mentální retardaci a autismu- 5. 6.
Noc snů v ZOO Brno – 6.6.
6. den pěstounských rodin a slavnostní otevření Domu na půli cesty, Velký
Dvůr u Pohořelic – 21.6.
Letní Shakespearovské slavnosti (ve spolupráci s Nadačním fondem Livie
a Václava Klausových) – 21.7., 23.7.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Romské dítě v neromské rodině - 4. 9.
Plavba parníkem po Brněnské přehradě s divadlem KUK A CUK – 6.9.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Spolupráce pěstounské rodiny s rodiči
přijatého dítěte - 3. 10.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Přijali jsme starší dítě - 6. 11.
Návštěva Aquaparku ve Vyškově - 8. 11.
Mezinárodní konference „Dítě v systému náhradní péče“ – 20.11.
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Benefiční koncert – 30.11.
Mikulášská besídka – 5.12..
Setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči – 11.12.
Víkendové pobyty:
Víkendový pobyt s tvořivou dílnou pro maminky ve Vranově u Brna,
Duchovní centrum - 4. 4. až 6. 4.
Víkendový hravě-vzdělávací pobyt v Mitrově, Lesní penzion Podmitrov
– 15.11. až 17.11.
Duchovní obnova pro pěstouny ve Fryštáku, Dům Ignáce Stuchlého – 12.
až 14.12.
Týdenní pobyty:
Týdenní pobyt o jarních prázdninách v Daňkovicích, penzion Selský dvůr16. 2. až 23. 2.
Týdenní letní pobyt v Beskydech, Staré Hamry-Gruň, Dům sv. Josefa – 5.7
až 12.7.
Týdenní letní pobyt v Petříkově, rekreační zařízení RESKO (ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péči, Brno) – 17.7. až 26.7.
Týdenní letní pobyt v Jevíčku, penzion EDEN (ve spolupráci s Centrem
pro rodinu a sociální péči, Brno) – 26.7. až 2.8.
Týdenní letní pobyt na Vysočině, Želiv, klášter Opatství Želiv – 23.8. až
30.8.
Tábory pro děti:
Cyklistický tábor, Velký Dvůr u Pohořelic – 2.8. až 9.8.
Výtvarně-řemeslný tábor, Neratov – 3.8. až 9.8.
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Statistika Poradny náhradní rodinné péče
Druh služby
sociální

poradenství

(telefonické, internetové, osobní, jiné)
respitní péče
právní poradenství
vzdělávání celkem
přípravy žadatelů
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Využití

1283 uživatelů
113 návštěv v 11 rodinách
8 uživatelů
443 uživatelů
104 žadatelů o NRP
13 rodin s dětmi v NRP
(62 uživatelů)

DŮM JISTOTY
Dům jistoty provozuje Pestrou klubovnu, která je podle zákona č. 108/
2006 Sb. registrována jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Posláním činnosti Pestré klubovny je zlepšení kvality života dětí
pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Provozem klubovny
umožňujeme dětem trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí a
poskytujeme jim potřebnou pomoc a podporu při řešení každodenních
problémů, se kterými jsou tyto děti konfrontovány.
Hlavním cílem naší činnosti je předcházení sociálnímu vyloučení popř.
zmírňování jeho negativních dopadů. Tohoto cíle chceme dosáhnout
prevencí sociálně patologických jevů, jakými jsou záškoláctví,
vandalismus, zneužívání návykových látek, trestná činnost apod. Nedílnou
součástí našeho zaměření je i osobnostní rozvoj našich malých klientů
– rozvoj a osvojování si teoretických znalostí i praktických a sociálních
dovedností.
Cílovou skupinu, které jsou služby Pestré klubovny určeny, tvoří děti ve
věku 6 – 14 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,
a které žijí v lokalitě Staré Brno. Nepřímou cílovou skupinou, na kterou
je naše činnost zaměřena, jsou rodiče a jiní blízcí příbuzní dětí, jelikož
si uvědomujeme nezbytnost práce v celém kontextu sociálního prostředí
našich klientů.
Sociální služby Pestré klubovny jsou poskytovány zdarma. Na aktivity
probíhající mimo klubovnu si děti přispívají – v podobě jízdného,
vstupného apod.
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NÍZKOPRAHOVÁ PESTRÁ KLUBOVNA
Václavská 15, Brno
Provoz: pondělí – čtvrtek 14:00 – 17:00
Náplň programu Pestré klubovny je různá – od volně přístupných aktivit
přes soutěže, nárazové nevšední akce, výlety a několikadenní pobyty až po
organizované lekce, které zajišťují lektoři a dobrovolníci.
Volně přístupné aktivity
Děti mají k dispozici tančírnu, kde si mohou pustit své oblíbené CD, tančit
nebo hrát pohybové hry. Dále si v klubovně mohou zahrát fotbálek, pingpong či si jenom půjčit knihu nebo výtvarné potřeby na malování.
Nárazové nevšední aktivity
Mezi tyto aktivity patří např. návštěva ZOO, kina, karneval, módní
přehlídka, bruslení a různé oslavy. Dále pak akce, do kterých jsou cíleně
zapojeni i nejbližší příbuzní dětí jako např. oslava Dne matek nebo bazárek
oblečení. V klubovně je také jednou měsíčně pořádán filmový klub, ve
kterém děti o promítaném filmu hlasují.
Organizované lekce
Mezi organizované aktivity např. patří výuka práce s počítačem, výtvarka
a výtvarka s angličtinou, břišní tance, dramaťák, výuka hry na kytaru
apod. Tyto aktivity se organizují a průběžně obměňují podle zájmu dětí.
Prostřednictvím aktivit navazujeme s dětmi kontakt potřebný k vytváření
vzájemného vztahu a navození důvěry, která je nezbytná pro poskytování
sociálně terapeutických služeb. Během jednotlivých programů dochází
k situačním intervencím ze strany pracovníků, individuální i skupinové
sociální práci. Dále dětem poskytujeme informační servis, poradenství a
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. návštěvy
kulturních a sportovních akcí.
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V rámci programu nabízíme možnost doučování či procvičování školního
učiva – v prostorách klubovny i individuálně v rodinách dětí. V případě
zájmu rodiny navazujeme spolupráci se školami a konkrétními pedagogy,
což vede ke zvýšení efektivity tohoto doučování.
Kromě provozu Pestré klubovny nabízíme i individuální konzultace v sídle
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno.
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:00
Přehled realizovaných akcí v roce 2008
30. 1.
Karneval
8. 2.
Žonglování na ledě
8. 4.
Mezinárodní den Romů
18. 4.
Jarní bazárek oblečení
21. 4.
Módní přehlídka
30. 4.
Čarodějnice
12. 5.
Den matek
16. 5.
Výlet do Velkého Dvora a jízda na koních
1. 6.
Výlet do Prahy
2. 6.
Den dětí a divadelní představení
6. 6.
Noc snů v ZOO
26. 6.
Ukončení školního roku a výlet do Velkého Dvora
19. – 25. 8. Letní stanový tábor Cesta kolem světa
6. 9.
Parník a divadelní představení
4. 10.
Výlet na Stránskou skálu a slaňování
7. 11.
Podzimní bazárek oblečení
18. 12.
Vánoční besídka
Statistika Pestré klubovny za rok 2008
Počet kontaktů
Průměrný počet kontaktů denně
Práce s blízkými osobami
Dlouhodobé doučování
Počet účastníků návazných akcí

1 945
13
7
5
164
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DŮM NA PŮLI CESTY
V rámci sociálních služeb umožňuje Dům na půli cesty především
prostřednictvím sociálních pracovníků kontakt se společenským
prostředím v místě ubytování na základě požadavků a potřeb uživatelů
služeb. Zajišťuje též sociálně terapeutické činnosti a nabízí další pomoc při
vyřizování osobních záležitostí uživatelů služeb a při uplatnění v běžném
samostatném životě. Především pak při řešení administrativních záležitostí
ve styku s úřady, hledání stálého zaměstnání i vlastního samostatného
bydlení.
Služba je realizována od roku 2002. V roce 2008 byla završena rekonstrukce
celého areálu bývalého loveckého zámečku, tj. zámečku, čestného dvora,
ohradní zdi a tří vstupních bran. Tím se významně zlepšily podmínky pro
ubytování uživatelů služeb. K slavnostnímu otevření Domu na půli cesty
ve Velkém Dvoře došlo 21. 6. 2009 v rámci 6. dne pěstounských rodin
za účasti ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, patrona Domu
režiséra Břetislava Rychlíka a dalších hostů.
Kvalitativní hodnocení služby je prováděno formou pohovorů uživatelů
služeb se sociálními pracovníky, popř. s psycholožkou. Zpětná vazba
s uživateli služeb probíhá jedenkrát týdně při jejich setkávání se zaměstnanci
zařízení, dále při hodnocení individuálních plánů jednotlivých uživatelů
jednou za 3 měsíce, při ukončení pobytu a při následných kontaktech.
Sociální práce týmu odborných pracovníků Domu na půli cesty jsou
zaměřeny na přímou práci s uživateli s cílem pomoci jim v procesu
socializace i vstupu na trh práce. Dům na půli cesty je jednou z možností,
kde se mohou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim usnadní
zvládání běžných denních záležitostí, a tak následně i vstup a začlenění
do společnosti. Jsou zde rozvíjeny sociální dovednosti a schopnosti
v praktické rovině. Mezi ně patří hospodaření s penězi, péče o domácnost,
doprovázení na úřady, pomoc s vyhledáváním zaměstnání i bydlení mimo
Dům na půli cesty apod.
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Uživatelům byla rovněž poskytována pomoc při obnovování a upevňování
vztahů s rodinou.
Trvalý pracovní poměr alespoň v délce jednoho měsíce uzavřelo v době
pobytu 6 uživatelů služeb, další byli zaměstnáni na dobu kratší a byli
zapojeni do aktivizačního programu Domu na půli cesty. Pokud neměli
někteří uživatelé služeb uzavřený pracovní poměr, byli zaregistrováni na
úřadu práce. Všichni uživatelé služeb, kteří ukončili svůj pobyt v Domě
na půli cesty, tak učinili o své vůli a dobrovolně.
Zařízení je zapojeno do pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním
vyloučením při vytváření komunitního plánování Magistrátu města
Brna. Následně je zahrnuto do střednědobého plánu sociálních služeb
Jihomoravského kraje. Spolupráce byla navazována a udržována se
školskými a ústavními zařízeními zvláště na jižní Moravě, Vysočině,
Zlínském a Olomouckém kraji, s partnerskými zařízeními dané cílové
skupiny a s obecními a městskými úřady v okolí Velkého Dvora.
Spolupráce je zaměřena na poskytování informací týkajících se možných
žadatelů o sociální službu v Domě na půli cesty.
V rámci snadnější cesty k začleňování na trh práce byly přednostně
budovány vztahy s podnikatelskými subjekty v Pohořelicích a jejich
okolí. V roce 2008 se uskutečnila jednání se zástupci okolních firem i se
zástupci místní samosprávy ve věci zaměstnávání uživatelů služeb Domu
na půli cesty a podařilo se pro ně zajistit několik pracovních míst. Výstupy
z jednání byly využity pro mainstreaming sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením.
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Aktivity zařízení v roce 2008
2. 2. Paintballový turnaj – Brno, hřiště pana Navrátila
14. – 15.06. Pohořelické slavnosti
21. 6. Den pěstounských rodin ve Velkém Dvoře
21. 6. Slavnostní otevření Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře
15. 10. Návštěva žáků SOU Cvrčovice v Domě na půli cesty
20. 10. Návštěva dětí a pracovníků Dětského domova Budišov n. B. ve
Velkém Dvoře
31. 10. Návštěva dětí a pracovníků Dětského domova Znojmo ve Velkém
Dvoře
Od 13. 11. Začátek pravidelné spolupráce s Triadou Brno
Od 16. 11. Začátek pravidelné týdenní spolupráce s pohořelickým jáhnem
Jiřím Bůžkem
24. 11. Návštěva koňské farmy pana Hlavenky v Mikulově
13.12. Výstava Betlému v rajhradském klášteře, prezentace Domu na půli
cesty
22. 12. Vánoční posezení zaměstnanců a uživatelů služeb Domu na půli
cesty
23. 12. Vánoční setkání se zástupci Rotary Clubu Valtice-Břeclav v Domě
na půli cesty

Statistické údaje
Počty uživatelů služeb v roce 2008
Počet uživatelů služeb k 31.12.2007
Počet nově přijatých uživatelů služeb v roce 2008
Počet uživatelů služeb s ukončením pobytu v roce
2008
Počet uživatelů služeb k 31.12.2008
Celkový počet uživatelů služeb v roce 2008
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Počet uživatelů služeb
6 uživatelů
18 uživatelů
12 uživatelů
12 uživatelů
24 uživatelů

Přehled o počtu uživatelů v jednotlivých měsících roku 2008
Měsíc
Počet uživatelů (+ přírůstek/ - úbytek) Měsíc
12/2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen

6
7 (+1/ 0)
8 (+1/ 0)
9 (+1/ 0)
10 (+2/-1)
4 ( 0 /-6)
12 (+8/ 0)

Uživatelé služeb – odkud přišli – muži/ ženy
Odkud přišli
Dětský domov
Výchovný ústav
Pěstounská rodina
Adoptivní rodina
Nefunkční rodina
Azylový dům
Celkem

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
12/2008
Celkem
12
6
1
1
3
1
24

Počet uživatelů
( + / -)
13 (+1/ 0)
12 (+1/-2)
10 ( 0/-2)
11 (+1/ 0)
13 (+2/ 0)
12 ( 0/-1)
12
Muži
7
5
0
1
3
1
17

Ženy
5
1
1
0
0
0
7
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PROJEKT „FANDÍME PĚSTOUNŮM“
Projekt Fandíme pěstounům byl realizován od 1. ledna do 31. prosince
2008 a byl podpořen dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Cílem tohoto projektu bylo podporovat a odborně doprovázet rodiny, které
pečují o děti v náhradní rodinné péči. Rodiče pečující o přijaté děti měli
v průběhu roku možnost navštívit řadu volnočasových a vzdělávacích
aktivit zaměřených na podporu jejich vzájemného setkávání a na
průběžné vzdělávání. Při volnočasových aktivitách se dostávají náhradní
rodiče přirozeně do kontaktu s jinými rodinami, vyměňují si zkušenosti
s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Tím se také omezuje jejich
izolace od sociálního prostředí, dochází k navázání nových vztahů a
posilování rodičovské role. Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí
relaxačně-vzdělávacích pobytů, které byly organizovány během celého
roku. Nedílnou součástí tohoto projektu je i získávání nových pěstounů
pro děti žijící v ústavní péči. Sdružení pěstounských rodin spolupracuje
při vyhledávání dětí vhodných do náhradní rodinné péče s Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Má možnost nahlížet do databáze dětí vhodných
do náhradní rodinné péče a ty posléze uveřejňovat v časopise Průvodce
náhradní rodinnou péčí.
Jednotlivé aktivity:
• Jednodenní akce (poznávací výlety po Brně a okolí, návštěva ZOO
Brno, Mikulášská besídka, celkem se jednodenních akcí zúčastnilo
1053 osob)
• Víkendové relaxačně-pobytové a vzdělávací akce s večerním
diskusním programem pro rodiče pečující o přijaté děti (byly
realizovány celkem tři pobyty pro 90 osob)
• Týdenní relaxačně-pobytové akce s večerním diskusním
programem pro rodiče pečující o přijaté děti (bylo realizováno
celkem 5 týdenních pobytů pro 118 osob)
• Letní tábory pro děti žijící v náhradní rodinné péči (uskutečnily se
dva tábory pro celkem 29 dětí)
Projekt Fandíme pěstounům bude nadále pokračovat i v následujících
letech.
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PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL
„Pracovně-vzdělávací program pro klienty Domu na půli cesty ve Velkém
Dvoře u Pohořelic“
Projekt Společně k integraci klientů Domu na půli cesty na trh práce
Cíle a záměry rozvojového partnerství:
• efektivní práce s cílovou skupinou ohroženou sociální exkluzí
• pracovní a vzdělávací program přihlížející k charakteru cílové
skupiny
• integrace sociálně znevýhodněných mladých lidí bez zázemí na trh
práce (vytváření nástrojů k úspěšné integraci na trh práce, identifikace
a odstraňování překážek bránících vstupu na trh práce)
• zapojení místní komunity, participace obyvatel regionu
• šíření projektových výstupů
Partneři: Město Pohořelice, Dětský domov Bojkovice, Úřad
práce Brno – venkov, Sdružení Ledovec, HPM – TEC, s.r.o.,
Marisa – Malá Akademie Rozvoje, Integrace a Spolupráce
Zahájení programu: 6.10. 2005
Ukončení programu: 31.7. 2008
Projekt Společně k integraci klientů
Domu na půli cesty na trh práce se
zabýval jedním z ústředních témat na
poli politiky zaměstnanosti, a to tématem
začlenění sociálně znevýhodněných osob
na trh práce. Cílovou skupinou byli klienti Domu na půli cesty ve Velkém
Dvoře u Pohořelic, mladí lidé, kteří odcházejí po dosažení plnoletosti
z ústavní péče a v Domě na půli cesty nalezli přechodné bydlení. V rámci
rozvojového partnerství bylo řešeno osvojení pracovních dovedností a
návyků i pracovní uplatnění cílové skupiny, což je nezbytnou podmínkou
pro plynulé začlenění na trh práce.
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Protože klienti často postrádají kvalitní vzdělání i absenci praxe, je jejich
uplatnění na trhu práce problematické. Společně byl proto vytvořen
pracovní program, který byl realizován v areálu Domu na půli cesty a byl
zaměřen na práci v ekologickém zemědělství. Klienti tak získali potřebné
pracovní návyky, dovednosti a znalosti, které mohli zúročit při samostatném
vstupu na trh práce. Kromě pracovního programu byl pro klienty připraven
i vzdělávací program, který vycházel z pedagogiky zážitku.
Ambicí projektu bylo, aby pracovně-vzdělávací program přispěl k úspěšné
integraci znevýhodněných osob na trh práce a stal se inspirací pro sociální
zařízení podobného typu. Výstupem projektu byla metodická příručka
pracovně-vzdělávacího programu pro klienty Domu na půli cesty ve
Velkém Dvoře u Pohořelic.
V roce 2008 byla realizována závěrečná fáze Akce 3 Šíření projektových
výstupů, během které proběhly tyto aktivity:
Vydávání Zpravodaje Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic
Aktivní zapojení do Národní tematické sítě
Aktivní spolupráce v mezinárodním projektu FETWE – partner Orfeus
Praha
Účast na zasedání výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR
Pravidelné setkávání s představiteli Jihomoravského kraje a samospráv
21. června 2008 Slavnostní otevření Domu na půli cesty spolu se závěrečnou
konferencí za přítomnosti pana ministra Petra Nečase
Metodická příručka pracovně-vzdělávacího programu pro klienty Domu
na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic
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RESPITNÍ PÉČE
Služba respitní (odlehčovací) péče je určena rodinám s dětmi v náhradní
rodinné péči. Využití respitní péče umožňuje rodičům odpočinout si,
načerpat novou sílu a energii nebo si zařídit nutné záležitosti mimo
domov.
Cílem odlehčovací služby je krátkodobé zajištění odborné a spolehlivé
péče o dítě/děti v náhradní rodinné péči, a to s přihlédnutím k individualitě
každého dítěte. Tato pomo a podpora:
• má kladný vliv na sourozenecké vztahy – snížení zátěže, rodiče se
mohou věnovat ostatním dětem
• odbourává sociální izolaci náhradních rodičů
• náhradní rodiče si mohou na určitý čas odpočinout od náročné péče
(relaxace), vyřídit si nezbytné záležitosti (návštěva lékaře, úřadů...)
a přitom mít jistotu, že je o dítě odborně postaráno
• má kladný vliv na sourozenecké vztahy – snížení zátěže, rodiče se
mohou věnovat ostatním dětem
Program setkání je organizován dle přání a potřeb rodičů a dětí. Pomáháme
například:
• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání,
stravování)
• při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC)
• zajišťujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(procházky a výlety, rozvoj jemné a hrubé motoriky)
Služba je poskytována od pondělí do
čtvrtka v době od 8 do 16 hod. (výjimky
jsou ze závažných důvodů možné) na celém
území Jihomoravského kraje. Na základě
domluvy probíhá buď v místě bydliště
rodiny nebo na předem dohodnutém
místě (ve Sdružení pěstounských rodin,
parku...). Službu si lze sjednat pravidelně
nebo ji využívat pouze nárazově v případě
aktuální potřeby.
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Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb:
• Poplatek činí 10 Kč za hodinu poskytované služby.
• Uživatel služby hradí náklady spojené s aktivitami, na kterých se
uživatel a poskytovatel předem dohodnou (vstupné na kulturní a
jiné společenské akce, jízdenky, materiál apod.).
Statistika
V roce 2008 došlo k pozvolnému nárůstu využívání služby respitní péče.
V průběhu 11-ti měsíců bylo absolvováno celkem 113 návštěv v 11-ti
pěstounských rodinách žijících na celém území Jihomoravského kraje a
dva respitní víkendy. V první polovině roku jsme pravidelně docházeli do
2 rodin, na konci roku to bylo již 6 rodin, u nichž se jednalo o návštěvy
k dětem s mentálním a kombinovaným postiženým nebo k dětem s ADHD.
U zbývajících rodin šlo o nárazové návštěvy dle jejich potřeb.
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PORADNA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE PLZEŇ
V Poradně v Plzni je soustředěn tříčlenný tým odborníků, který poskytuje
odborné poradenství a podporu rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči
(psycholožka, psycholožka a psychoterapeutka, sociální pracovnice).
Cílem práce s pěstounskými rodinami je předcházení selhání náhradní
rodinné péče, zajištění takové odborné pomoci rodině, aby přijaté děti, ale i
děti, které již v rodině vyrůstají, měly optimální podmínky pro všestranný
zdravý rozvoj.
Zájemcům a žadatelům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
nabízí Poradna odborný doprovod na cestě k dítěti. Poskytuje jim
potřebné informace, sociální a psychologické poradenství, případně
psychoterapeutickou péči, a to jak ve fázi „čekání na dítě“, tak samozřejmě
i v době, kdy je dítě umístěno v rodině.
Poradna zajišťuje řadu vzdělávacích a rekreačních aktivit pro rodiny
s přijatými dětmi. Jsou to tzv. Kulaté stoly pořádané 1x měsíčně
– interaktivní semináře, kdy pěstouni s odborníky a i mezi sebou
diskutují o problematice náhradní rodinné péče a sami si vybírají témata,
která je zajímají. Dále nabízíme jednodenní akce pro rodiny, rekreačněvzdělávací víkendové pobyty apod. Postupně vytváříme síť dobrovolníků,
které školíme a zapojujeme je do dění v naší Poradně – zejména nám
pomáhají s přípravou různých akcí pro děti, podílejí se na programu během
pobytových setkání apod. Spolupracujeme proto s vysokými a středními
školami Plzeňského kraje (pořádáme přednášky týkající se náhradní
rodinné péče, propagujeme naši činnost formou letáků apod.).
Sociální poradenství je poskytováno zdarma, klienti přispívají pouze na
rekreační akce a pobyty.
Zaměstnanci poradny se věnují také publikační činnosti. Přispívají
pravidelně svými články do našeho časopisu Průvodce náhradní rodinnou
péčí, kterou veřejnost informuje o dění v poradně. Spolupracujeme
s médii našeho kraje – např. s Českým rozhlasem Plzeň nebo s Plzeňským
deníkem.
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Velmi živá je „internetová poradna“ – většina našich klientů má internetové
připojení, a tak je tímto způsobem informujeme nejen o připravovaných
akcích, ale pomáháme jim řešit i aktuální problémy s přijatými dětmi apod.
(toho využívají zejména klienti ze vzdálenějších míst našeho regionu, jinak
samozřejmě upřednostňujeme osobní kontakt u nás v Poradně).
Spolupracujeme s externími specialisty na náhradní rodinnou péči
(psychology, lékaři, právníky). Supervize probíhá 1x měsíčně pod vedením
odborné supervizorky.
Naše pobočka v Plzni je registrovanou sociální službou od listopadu r.
2008, do té doby (od ledna loňského roku) se náš tým věnoval zejména
hledání vhodných prostor pro naši činnost, vybírali jsme zaměstnance
poradny, navazovali odborné kontakty (s Krajským úřadem Plzeňského
kraje, Kojeneckým ústavem v Plzni apod.), a hlavně jsme formou
rozhovorů a dotazníků mapovali zájem pěstounů a osvojitelů o tuto službu,
jejich očekávání a představy. Počet uživatelů využívajících sociálního
poradenství v tomto období (do listopadu r. 2008) je kvalifikovaným
odhadem.
Činnost poradny je podporována Nadací TM, Plzeňským krajem,
městskými obvody, městem Třemošná a Nadací občanů města Plzně.
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Přehled zrealizovaných akcí v roce 2008:
Jednodenní akce:
26. 4.– Beseda „U kulatého stolu“ – téma: 1. setkání pěstounů Plzeňského
regionu
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Děti jsou radost aneb co veselého
zažívají pěstounské maminky se svými dětmi – 24. 6.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Specifika dospívání u dětí z pěstounských
rodin aneb máme doma puberťáka – 15. 10.
Hippoterapie v Koterově „Výlet s koníčky“ – 8. 11.
Beseda „U kulatého stolu“ – téma: Specifické poruchy učení a chování u
dětí – 20. 11.
Mikulášská besídka – 1. 12.
Víkendové pobyty:
1. víkendové setkání pěstounů z Plzeňského Kraje v Plasích – 22. 8. – 24.
8.2008
Činnost poradny v číslech
Druh služby
sociální

poradenství

(telefonické, internetové, osobní, jiné)
vzdělávání celkem
jednodenní akce a výlety pro rodiny s dětmi
víkendové pobyty

Využití

470 uživatelů
69 uživatelů
78 uživatelů
27 uživatelů
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PROJEKT „SPOLEČNĚ PRO RODINU“
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v
rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Doba realizace projektu: červenec 2008 – červen 201

Mottem projektu „Společně pro rodinu“ se stal výrok známého irského
dramatika George Bernarda Shaw „ Výchova v rodině je největší sociální
službou, kterou může někdo prokázat svému národu a lidstvu.“ Projekt
je prvotně směřovaný k získávání nových rodičů pro děti, které mohou
být umístěny do pěstounské péče. Důležitým cílem projektu je osvětová
a edukační činnost a zapojení širší veřejnosti do problematiky náhradní
rodinné péče.
Aktivity:

•
•
•

Kampaně „Hledáme vás, mámo, táto“ s mezinárodními
konferencemi z oblasti NRP
Dny pěstounských rodin
Vytvoření dostupných médií (web, časopis, DVD) s cílem
pozitivního ovlivňování širší veřejnosti

Partneři:
Fond ohrožených dětí, především jeho zařízení Klokánek v Brně, a
Centrum pro rodinu a sociální péči, taktéž v Brně.
Průběh realizace projektu

Červenec – prosinec 2008
Kampaň „Hledáme vás, mámo, táto“ proběhla v Jihomoravském a
Plzeňském kraji od 1. do 30. listopadu 2008. V tomto roce vznikla série
plakátů, jejichž cílem bylo upozornit na různost dětí čekajících na novou
rodinu. Nejsou to jenom „malé holčičky s modrýma očima“. Jsou to
děti jiného etnika, starší děti, sourozenecké skupiny a děti s různými
zdravotními problémy. Ale všechny je spojuje právo vyrůstat v rodině,
které jim z jakýchkoliv důvodů v původní rodině bylo odepřeno. Této
charakteristice odpovídaly i děti vyobrazené na plakátech.
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Zároveň docházelo k posunu v požadavcích na budoucí „nové“ rodiče.
Nestačí mít pouze „srdce na dlani“, „lásku na rozdávání“, touhu zachránit
co nejvíce dětí. Budoucí „nový“ rodič by měl umět porozumět identitě
přijatého dítěte a akceptovat jeho původ. Zvolili jsme tedy nový podtitulek,
který měl zdůraznit podstatu péče o přijaté děti: Můžete nabídnout
opuštěnému dítěti domov? Dát mu nejen péči, lásku, pocit bezpečí, ale
také porozumění pro jeho původ?
Plakáty kampaně se objevily v městské hromadné dopravě v Brně a Plzni a
na billboardech. Plakáty a letáky byly rovněž zaslány na příslušná oddělení
obcí s rozšířenou působnosti a na všechny krajské úřady. V rámci kampaně
proběhly besedy pro širší veřejnost i akce pro stávající pěstouny, které měli
přispět k vytváření komplexního pohledu na tuto problematiku.
Doprovodný program V. ročníku kampaně "Hledáme Vás, mámo, táto"
4. listopadu: představení kampaně v rádiu Proglas v pořadu Kafemlýnek
6. listopadu: beseda pro širší veřejnost "Přijali jsme starší dítě."
O problematice přijetí staršího dítěte do rodiny hovořila Mgr. Milka
Hortová z Manželské a rodinné poradny Brno spolu s pěstounkou Dagmar
Seitlovou.
11. listopadu: beseda o problematice pěstounské péče v rádiu ČRo Brno
v pořadu Rendez – vous.
15. - 17. listopadu ve spolupráci se slovenským sdružením "Návrat"
se uskutečnil zážitkově výukový program pro pěstounské rodiny
v Podmitrově, který se týkal především práce s identitou přijatého dítěte a
budování identity přijatého dítěte.
20. listopadu proběhla v Brně konference na téma "Dítě v systému
náhradní péče". Cílem konference bylo přiblížit účastníkům celou
škálu různých pohledů na systém péče o ohrožené děti. Vznikl sborník
příspěvkůz konference, který je volně ke stažení na www.pestouni.cz.
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30. listopadu se v Besedním domě v Brně konal benefiční koncert, na
kterém pěstouny podpořili Jiří Stivín, Petr Skoumal a smíšený pěvecký
sbor Vox Iuvenalis.
11. prosince na závěr kampaně proběhlo setkání s oslovenými zájemci o
přijetí opuštěného dítěte.
Články o pěstounské péči a probíhající kampani se objevili také v novinách
a časopisech: Děti a my, Královopolské listy, Brněnský deník, Podbrdské
noviny, STISK, MF Dnes, Program Brněnsko, Plzeňský rozhled a dále
v internetových novinách Regiony24.cz a mujZpravodaj.cz.
Časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí vychází 6x ročně. V rámci
projektu byla vytvořená stálá struktura časopisu s jednotlivými rubrikami.
Na základě zájmu čtenářů vznikly nové rubriky: Sociálně právní okénko,
Naše téma, Ze zahraničních zkušeností, Užitečná literatura, Kde peníze
pomáhají. V časopise naleznete informace o činnosti Sdružení, odborné
články, informace o aktualitách v oblasti náhradní péče. Dále nabídky akcí
pro rodiny s přijatými dětmi, zkušenosti jiných organizací a příběhy rodin
s přijatými dětmi.
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(˙)Blokový grant pro NNO je
specifickou
formou
pomoci
Finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru a Finančního
mechanismu Norska (FM EHP a
FM Norska), která je zaměřená na
podporu nestátních neziskových
organizací (NNO) prosazujících
veřejný zájem.
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HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA
v tisících Kč
AKTIVA
A.Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlohodobý majetek nehmotný celkem
II.Dlouhodobý majetek hmotný celkem
1.Pozemky
3.Stavby
4.Samostatné movité věci
6.Základní stádo a tažná zvířata
7.Drobný dlouh. hmotný majetek
8.Ostatní dlouh. hmotný majetek
III.Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
6.Oprávky ke stavbám
7.Oprávky k sam.mov.věcem
9.Oprávky k základ. stádu a taž.zvířatům
10.Oprávky k drobn. dl. hm.majetku
11.Oprávky k ost.dlouh.hm.majetku
B.Krátkodobý majetek celkem
I.Zásoby celkem
6.Zvířata
II.Pohledávky celkem
1.Odběratelé
4.Poskytnuté provozní zálohy
9.Ostatní přímé daně
17.Jiné pohledávky
III.Krátkodobý finanční majetek celkem
1.Pokladna
3.Účty v bankách
IV.Jiná aktiva celkem
1.Náklady příštích období
2.Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.Vlastní zdroje celkem
I.Jmění celkem
1.Vlastní jmění
2.Fondy
II.Výsledek hospodaření celkem
1.Účet výsledku hospodaření
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Počáteční stav
24 507 265,00
0,00
26 041 855,00
242 345,00
25 082 303,00
359 404,00
75 000,00
72 862,00
209 941,00
0,00
-1 534 590,00
-1 125 073,00
-112 546,00
-37 485,00
-72 862,00
-186 624,00
5 112 212,00
4 500,00
4 500,00
226 497,00
0,00
222 539,00
3 958,00
0,00
4 325 185,00
76 526,00
4 248 659,00
556 030,00
3 705,00
552 325,00
29 619 477,00
Počáteční stav
29 369 846,00
27 235 849,00
27 218 668,00
17 181,00
2 133 997,00
0,00

Konečný stav
23 949 432,00
0,00
26 131 855,00
242 345,00
25 082 303,00
449 404,00
75 000,00
72 862,00
209 941,00
0,00
-2 182 423,00
-1 690 105,00
-157 582,00
-51 933,00
-72 862,00
-209 941,00
5 223 429,00
4 500,00
4 500,00
278 306,00
79 000,00
192 348,00
3 958,00
3 000,00
4 871 844,00
81 239,00
4 790 605,00
68 779,00
1
5 309,00
53 470,00
29 172 861,00
Konečný stav
28 132 407,00
26 915 948,00
26 905 948,00
10 000,00
1 216 459,00
-859 818,00

2.Výsledek hospodaření ve shv.řízení
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
B.Cizí zdroje celkem
I.Rezervy celkem
II.Dlouhodobé závazky celkem
III.Krátkodobé závazky celkem
1.Dodavatelé
12.Závazky ze vztahu k st.rozpočtu
22.Dohadné účty pasivní
IV.Jiná pasiva celkem
1.Výdaje příštích období
2.Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

10 000,00
2 123 997,00
249 631,00
0,00
0,00
234 174,00
12 210,00
0,00
221 964,00
15 457,00
6 257,00
9 200,00
29 619 477,00

0,00
2 076 277,00
1 040 454,00
0,00
0,00
95 980,00
21 621,00
14 576,00
59 783,00
944 474,00
105 015,00
839 459,00
29 172 861,

PROVOZNÍ NÁKLADY

ČÁSTKA V KČ

A. I. NÁKLADY CELKEM
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
1. SPOTŘEBA MATERIÁLU
2. SPOTŘEBA ENERGIE
II. SLUŽBY CELKEM
5. OPRAVY A ÚDRŽBA
6. CESTOVNÉ
8. OSTATNÍ SLUŽBY
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
9. MZDOVÉ NÁKLADY
10.ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
12.ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
13.OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM
16. OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
18. OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE
22. DARY
24. JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

9 277 905,00
781 985,00
521 981,00
260 004,00
3 305 162,00
87 169,00
290 270,00
2 927 723,00
4 434 285,00
3 390 278,00
1043522,00
485,00
0,00
4 320,00
4 320,00
104 320,00
2,00
56 000,00
48 318,00
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VI. ODPISY
25. ODPISY DHM
VÝNOSY
B. VÝNOSY CELKEM
I. TŘZBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM
1. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY
2. TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB
3. TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ
IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM
15. ÚROKY
18. JINÉ OST. VÝNOSY
VI. PŘÍJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM
27. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)
Z TOHO:FYZICKÉ OSOBY
PRÁVNICKÉ OSOBY
NADACE
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM
29. PROVOZNÍ DOTACE
Z TOHO:
MPSV
MV
JMK
MMB
Město Plzeň
ÚMČ
EU
Z TOHO PROGRAMY:
EQUAL
BLOKOVÝ GRANT
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

647 833,00
647 833,00

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - reklamy

-870 801,00
10 983,00

Náklady na sociální služby 2008
Dům na půli cesty VD
Dům jistoty
Poradna
Respitní péče
Poradna Plzeň
Celkem
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8 418 087,00
1 231 393,00
12 075,00
1 204 768,00
14 550,00
571 094,00
100 874,00
470 220,00
1 618 884,00
1 618 884,00
451 857,00
712 147,00
454 880,00––
4 996 716,00
4 996 716,00
802 100,00
14 000,00
667 000,00
850 000,00
20 000,00
33 000,00
2 610 616,00
2 117 642,00
492 974,00
-859 818,00

2 868 500,00
862 113,00
3 195 526,00
238 348,00
301 821,00
7 466 308,00

PŘÍLOHA K ÚČETNÍUZÁVĚRCE
ke dni 31.12.2008Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10
602 00 Brno
IČO : 64326471
právní forma : občanské sdružení
Sdružení pěstounských rodin je organizace, která není zřízena za účelem
podnikání. Jejím cílem je podpořit vznik a rozvoj pěstounských rodin,
pomoc znevýhodněným dětem a mladým lidem.
Zisk ve výši 10.983,-- Kč byl realizován z reklamní činnosti.
Sdružení pěstounských rodin obdrželo v roce 2008 tyto dotace :
Druh
Z toho
celkem v tis. Kč
Dotace na provoz ze státního MPSV
802 tis.
816
rozpočtu
MV
14 tis.
Dotace na provoz z ÚSC
JMK
667 tis.
1,570
MMB
850 tis.
Město Plzeň
20 tis.
MČ
33 tis.
Přijaté prostředky ze
EQUAL
2,118 tis.
2,611
zahraničí na provoz –
Blokový grant
493 tis
programy EÚ
Programy EÚ -provoz :
Program Iniciativy Společenství EQUAL - Akce 2 a Akce 3
Název projektu : Pracovně vzdělávací program pro klienty Domu na půli
cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic
Projekt začal v roce 2005 a skončil dne 31.7.2008.
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BLOKOVÝ GRANT
Financovaný v prioritě Podpora dětí a mladistvých se specifickými
problémy z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska v rámci
programu Blokový grant
Název projektu : Společně pro rodinu
Projekt začal 1.7.2008 a skončí 30.6.2010
Pohledávky a závazky v tis. Kč
Pohledávky z odběrateli v tis. celkem

79

Závazky za dodavateli v tis. celkem
22
Poskytnuté provozní zálohy (akce 2009, energie – budou vyúčtovány
v roce 2009 )
192
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
0
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění
0
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních
orgánů
0
Výše závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu - nedočerpaná dotace na
projekt EQUAL
14
Mzdy bez ostatních osobních nákladů
2,952
Ostatní osobní náklady
438
Průměrný evidenční počet zaměstnanců sdružení ve fyzických osobách
k 31.12.2008 činil 19 osob.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2008 činil 15
osob.
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Organizace v roce 2008 dobře plnila svůj účel a její aktivity přinesly
rozvoj služeb ve všech oblastech jejího působení. V tomto roce byla
zaregistrována Poradna náhradní rodinné péče Plzeň jako nová pobočka
organizace. Dále probíhal pilotní projekt Respitní péče pro pěstouny, který
byl pozitivně přijat. Svojí činností se profiluje jako stabilní partner pro státní
i neziskové organizace. Daří se jí vstupovat do řešení aktuálních problémů
sociální oblasti, které jsou spojené s rozvojem občanské společnosti.
V dlouhodobém horizontu je žádoucí další rozvoj poskytovaných služeb.
Sestaveno dne : 31.12.2008
Mgr.Ing. Pavel Šmýd
Manažer SPR
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PODĚKOVÁNÍ

Bez jedinečné podpory širokého množství dárců bychom nemohli
zabezpečit celou řadu našich aktivit. Tento výčet je svědectvím o pomoci
rodinám a dětem a výrazem naší vděčnosti.
Organizace:

Agroad, s.r.o.; Asanace spol. s r.o.; AUDIT Brno, spol. s r.o.; Cukrárna
Anička s.r.o.; Česká kongregace sester dominikánek; Česká pojišťovna
a.s.; Dopravní podnik města Brna; Český svaz včelařů, o.s.; ELFETEX,
spol. s r.o.; FEMMA s.r.o.; Hortim International, Komfort a.s.; Lékárna
u Svatého Ducha; Maxprogres; Milosrdné sestry sv. Františka; MPSV;
Nadační fond pro vzdělávání při mezinárodní škole v Praze; NUTRABONA s.r.o.; Oldřich Merta – MERTASTAV; OPTOTEL s.r.o.; Pivovar
Černá Hora, a.s.; Plzeňský kraj; Pozemstav Brno, a.s.; Pőyry Environment
a.s.; Rigips, s.r.o.; Rotary Club Valtice – Břeclav; Rožnovská travní semena
s.r.o.; STERIPAK s.r.o.; Textilní galanterie – Mikscheová Anna, Unie
katolických žen; VP OKNA, s.r.o.; Železářství, Oldřich Barták spol. s r.o.
Nadace a nadační fondy:
Nadace Naše dítě; Purkyňova nadace; Nadační fond manželů Livie a Václava
Klausových
Farní úřady:
Římskokatolická farnost Brno sv. Vavřince, Římskokatolická farnost Brumovice,
Římskokatolická farnost Horní Dubňany, Římskokatolická farnost Křtiny,
Římskokatolická farnost Mikulčice, Římskokatolická farnost Praha kostel
sv. Terezie, Římskokatolická farnost Přibyslavice, Římskokatolická farnost
Prušánky, Římskokatolická farnost Rajhrad, Římskokatolická farnost Sloup
v Moravském krasu, Římskokatolická farnost Třebíč – zámek, Římskokatolická
farnost Tulešice, Římskokatolická farnost Tvrdonice, Římskokatolická farnost
Uherčice, Římskokatolická farnost Velké Bílovice
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Farní charity:
Farní charita Brno sv. Tomáš, Farní charita Želetice
Městské a obecní úřady:
Magistrát města Brna, Městská část Brno-Kohoutovice, Městská část BrnoŽidenice, Městská část Brno-Vinohrady, Městská část Brno-Chrlice, Město
Hodonín, Město Plzeň, Město Třemošná, Obec Pasohlávky; Obec Žarošice;
Věcnými dary přispěli:
AHOLD CZ s.r.o. Albert; Čokoládovny Fikar, s.r.o. ; FITKO s.r.o., Delikomat
s.r.o.; Dopravní podnik města Brna a.s.; Hypermarket Globus; Jiří Ferby;
Moravská ústředna; PENAM, a.s.; PLIVA-Lachema a.s., Quelle, Veletrhy Brno,
a.s.
Dále nás podpořili:
Josef Adam, Jiřina Augustýnková, Ing. Stanislav Bačina, Marie Bajarová,
Eva Bartlová, RNDr. Milada Bartlová, Jiří Bartoněk, Eva Bartová,
Zdenka Bartošková, Jindřiška Bárová, Svatopluk Bečička, Jana Bednářová,
Marie Bednářová, Ludmila Behanová, Růžena Benešová, Oldřich Bendl, Jitka
Beráková, Bittnerovi starší, Iva Bittová, Jana Bílková, Marcela Blahůšková,
Marcela Blažková, Pavla Blažková, Markéta Bočková, Libuše Borovcová,
Vlasta Brhelová, František Brůna, Jiří Bublan, Marie Buchtová, Marie Bušinová,
Marie Citterbardová, Jan Čajka, Ing. Karel Čermák, Magdalena Čoupková,
Ing. Petr Damborský, Petr Doležal, Ing. Ladislav Dostál, Olga Dvoroková,
Jan Ebenhoch, Zdeněk Ettl, RNDr. Milana Faltusová, Zdenka Fantová, Jana
Fenclová, Mariana Filgasová, Václav Flejberk, Doc. Ing. PhD, Štěpán Florián,
CSc., Marie Fucimanová, Herbert Gebauer, Jiřina Gřegorčíková, Bohuslav
Hájek, Jiří Havelka, Josef Havelka, manželé Havlátovi, Josef Havlát, Petr
Havlát, Vlasta Heroldová, Marie Hlaváčová , Jolana Hlavicová, Stanislava
Hőklová, Marek Holáň, MUDr. Vladimíra Holasová, Stanislav Holomek, PhDr.
Eva Hornová, Radvan Holouš, František Hrabě, Markéta Hrbatová, Zdeněk
Hudec, Karel Hyánek, Tomáš Chalupa, Ing. Jaroslav Chlumský, Jaroslav
Illa, MVDr. Pavel Janáček, Kamil Janasek, Ing. Stanislav Janků, Božena
Javorová, Jiří Jež, Ing. David Jílek, Jana Kahánková, Marie Kachlíková,
Dr. Svatava Kameníčková, PhDr. Ivan Kania, MUDr. Vladimír Kaprál, Jana
Karasová, Jan Kasal, Pavel Kaupa, Václav Keprt, Jan Klíma, Mgr. PhDr.
Alena Klimešová, Miroslav Klopar, Jiří Kočka, Jiří Koch, Ing. Václav Kolář,
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Pavel Kolečkář, Zdeněk Kolomazník, Ludmila Konečná, Hana Kopečná, rodina
Kopřivova, Ludvíka Koukalová, František Kozár, Ing. František Kozubík,
Ing. Stanislav Kuba, Zdeněk Kuba, Petr Kucharčík, Bohumil Kužel, Ing. Petr
Levák, RNDr. Milan Líbezný, Alena Lopourová, Radovan Lukařský, Daniela
Macurová, Karel Mach, Jana Marková, Petr Marosz, Miroslav Matal, Daniela
Menšíková, Anna Mikscheová, Petr Miksche, Ing. Jaroslav Mikšík, Marta
Mikulová, Ludmila Moravcová, Josef Múčka, Drahomíra Nečasová, František
Nechvátal, Jan Nekuda, Jan Nosek, Běla Nováková, Mgr. Marta Nováková,
RNDr. Naděžda Nováková, Marcela Novotná, Vít Obůrka, Oldřich Odehnal,
Ing. Libuše Pacáková, Květa Palacká, Roman Pánek, Ing. Jiří Pergler, Jana
Pohanková, Alena Pokorná, Václav Pokorný, Anna Polínková, Tomáš Prnka, Jiří
Prudký, Marta Pšikalová, Marie Půdová, František Puchnar, Mgr. PhDr. Pavel
Rajmic, Josef Rebíček, Alena Rejsová, Emília Rychetská, Ing. Josef Ryšávka,
Ing. Jaroslav Řasa, Ing. Antonín Řehoř, Anna Říhová, Renata Samková, Věra
Schindlerová, JUDr. Olga Schrumpfová, Bohuslav Schwarz, Karel Slanina,
Ing. Josef Smola, Martin Smolík, Jiří a Pavlína Sovadinovi, Helena Stašová,
MUDr. Emanuel Staněk, Josef Staněk, Ing. Marie Stehlíková, Vladimír Stoklas,
Teodor Sturm, MUDr. Milan Šulc, Stanislav Sůva, Ing. Václav Svoboda, Miriam
Svobodová, Josef Šafařík, Marie Šalamonová, Zdenka Šikulová, Ivo Šilhánek,
Ota Šimíček, Ing. Milan Šimonovský, MUDr. Ondřej Škoda, Mgr. Pavel Šmýd,
Anna Šotnerová, Kateřina Šťastná, Vladimír Štěpánek, Ivana Štyksová, Marie
Švadlenková, Anděla Švecová, Josef Švec, Libuše Tarabová, Aloisie Ticháčková,
Ing. Josef Trýska, Rudolf Tvrdoň, Dr. Jan Tušl, František Uhrinec, Jiřina Uhrová,
Renata Uhrová, Stanislav Valenta, Karin Vavrošová, Markéta Velebová, Marie
Vrabcová, Marie Vymyslická, Marie Vyskočilová, Lukáš Wimětal, Milada
Wurmová, Zelinkovi, Hana Zemčíková, Růžena Zídková, Markéta Zýková,
Hedvika Žáková, Věra Žáková
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