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Úvod
ní slo

vo

„Jsme různí, ale máme stejné přání“ - motto, které nás v rámci kampaně „Hledáme Vás, mámo, táto“ již druhým rokem provází v naší 

činnosti. Letos je statisíce televizních diváků mohly zaslechnout i v reklamním spotu, který doprovázel tradiční kampaň. 

Jsem přesvědčen, že slova „stejné přání“ jsou velmi důležitá a přitom hodně obsáhlá. Především je to přání mít rodiče, kteří mne 

bezvýhradně přijímají, učí mne žít a jsou mi nejbližšími osobami na světě. Můžeme však jejich význam otočit:  přání mít dítě, kterému 

mohu rozdávat to lepší ze sebe a radovat se z jeho rozvoje i vlastních samostatných kroků. A ještě dále rozvinout: přání mít přátele, kteří 

žijí podobnými problémy jako my a jsou ochotni nést s námi bolesti, starosti, skepse i radosti. A k tomu i přání, abychom mohli opět 

prožít hezké chvíle, které nás kdysi spojovaly a přinesly tolik pěkného řadě našich dětí. 

Podíváme-li se navíc na odbornou rovinu, napadá mě přání mít dobrého sociálního pracovníka, mít dobrého psychologa, dobrého 

lékaře a mít se o koho opřít. 

A tak bychom mohli každý ze svého srdce vylít velké množství přání, která se nakonec slévají do jediného:  přání žít spokojený život. 

V roce 2009 jsme se ve Sdružení pěstounských rodin snažili plnit Vaše přání. 

      

 

  Mgr. Ing. Pavel Šmýd

  manažer Sdružení pěstounských rodin
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Sdru
žení pěstounských rodin

C í l o v á  s k u p i n a

opuštěné děti, znevýhodněné děti a mladí lidé, náhradní rodiny, široká veřejnost

P o s l á n í

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.

Z á k l a d n í  ú d a j e

Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10

602 00 Brno

Tel.: 543 249 141

E-mail: info@pestouni.cz

Internetové stránky: www.pestouni.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

č. ú.: 39515001/2700

R e g i s t r a c e

MV 22. 9. 1995 

reg. č. II/s-OS/1-28 068/95-R

IČ: 643 26 471



S t a t u t á r n í  z á s t u p c e  

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

O r g a n i z a č n í  s t r u k t u r a

R a d a  S d r u ž e n í  p ě s t o u n s k ý c h  r o d i n

Ing. Miroslav Opatřil, Mons. Jiří Mikulášek, Marcela Ondrůjová, Ing. Pavel Matuška, Ing. Ladislav Šponar, 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, Dagmar Seitlová, Zdeňka Audová
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R e v i z n í  k o m i s e

Ing. Eva Sendlerová, Jitka Mikulová, Božena Javorová
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Profi
 l organizace

Sdružení pěstounských rodin je nestátní nezisková organizace. Je registrovaným poskytovatelem pěti sociálních služeb a má 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Sdružení pěstounských rodin působí především v oblasti Jihomoravského a 

Plzeňského kraje. Některými aktivitami jeho činnost přesahuje do celostátní působnosti. 

profi l
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Stru
čná historie
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 — registrace respitní péče pro pěstouny

2
0

0
8

—  vznik Poradny náhradní rodinné péče v Plzni

2
0

0
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— registrace 3 sociálních služeb

1
9
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— založení a registrace Sdružení pěstounských rodin – rozvoj služeb pro rodiny s přijatými dětmi

2
0

0
2

— otevření Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic

2
0

0
0

— časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí

— otevření Pestré klubovny pro rozvoj života dětí
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Pora
dna náhradní rodinné péče brno

Posláním Poradny je prosazovat a bránit právo každého 

dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, provázet a podporovat 

rodiny s přijatými dětmi.

Cílem je poskytovat pomoc dětem a žadatelům o náhradní 

rodinnou péči a rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, 

aby děti v náhradních rodinách prožily šťastné dětství.

Cílová skupina jsou děti vyrůstající v náhradní péči, rodiny 

s přijatými dětmi, žadatelé o zprostředkování náhradní 

rodinné péče, zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné 

péče a biologická rodina přijatého dítěte.

Metody práce jsou využívány v souladu s nejnovějšími 

vědeckými poznatky příslušného vědního oboru /z oblasti 

sociálních věd/.

    

Aktivity střediska: Poradna poskytuje poradenskou, 

konzultační a zprostředkovatelskou pomoc a psychoterapeu-

tickou péči při řešení široké škály výchovných a vývojových 

potíží dětí, při řešení rodinných krizí, sociálně-právních 

úkonů apod. Pomáhá tím předcházet selhání náhradní 

rodinné péče, které by mohlo vést k vrácení dítěte zpět do 

ústavního prostředí.  Poradna nabízí možnost setkávání 

dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou v neutrálním 

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Brno

Druh služby: odborné sociální poradenství

Číslo registrace: 7329236

Místo poskytování služby: Anenská 10, 602 00 Brno

Odpovědná osoba: PhDr. Alena Michalová

poradna
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prostředí Poradny (tzv. asistované kontakty). Ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí zveřejňuje v časopisu 

Průvodce náhradní rodinnou péčí, v rubrice Hledáme Vás, 

mámo, táto, informace o dětech z registru MPSV, které 

mohou být svěřeny do některé z forem náhradní rodinné 

péče, a rovněž vyhledává rodiny ochotné přijmout dítě či 

děti do náhradní rodinné péče. Pracovníci Poradny přispívají 

pravidelně do časopisu odbornými články, kterými informují 

o dění v Poradně a o novinkách z oblasti náhradní rodinné 

péče z domova i ze zahraničí. Poradna dále poskytuje osobní 

i telefonické konzultace zájemcům a žadatelům o náhradní 

rodinnou péči, velmi navštěvovaná je internetová poradna, 

kde jednotliví pracovníci Poradny odpovídají prostřednic-

tvím e-mailu prakticky obratem na kladené dotazy. 

Poradna se prezentuje i prostřednictvím webových 

stránek www.pestouni.cz.

   Kromě poradenské a psychoterapeutické činnosti 

zastřešuje Poradna vzdělávací, společenské a rekreační akce 

pro náhradní rodiče a rodiny s dětmi v náhradní rodinné 

péči. Pravidelně jsou každý první čtvrtek v měsíci pořádány  

tzv. kulaté stoly, kde jsou pěstouni seznamováni s poznat-

ky z nejrůznějších vědních oborů, týkajících se přímo či 

nepřímo  problematiky náhradní rodinné péče. Poradna 

organizuje jednodenní a víkendové akce, vícedenní pobyty 

s nabídkou odborného i relaxačního programu a poraden-

ství, jako je např. víkendový pobyt maminek, prázdninové 

pobyty apod. Poradna se aktivně účastní akcí Sdružení 

pěstounských rodin, jako jsou různá společenská setkání, Den 

pěstounských rodin, konference apod.    

Činnost Poradny NRP v číslech

Sociálně-právní poradenství

Respitní péče

Počet kontaktů v roce 2009 2005

Počet klientů – poradenství 369

poradna
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Pora
dna náhradní rodinné péče PlZEŇ

Posláním Poradny je prosazovat a bránit právo každého 

dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, provázet a podporovat 

rodiny s přijatými dětmi.

Cílem je poskytovat pomoc dětem a žadatelům o náhradní 

rodinnou péči a rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, 

aby děti v náhradních rodinách prožily šťastné dětství.

Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v náhradní péči, 

rodiny s přijatými dětmi, žadatelé o zprostředkování náhradní 

rodinné péče, zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné 

péče a biologická rodina přijatého dítěte.

Metody práce jsou využívány v souladu s nejnovějšími 

vědeckými poznatky příslušného vědního oboru (z oblasti 

sociálních věd).

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 a sociální pracovnice). Naše pobočka 

v Plzni je registrovanou sociální službou od listopadu r. 2008.

Aktivity střediska: Poradna poskytuje poradenskou, konzul-

tační a zprostředkovatelskou pomoc a psychoterapeutickou 

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Plzeň

Druh poskytované služby: odborné sociální poradenství

Číslo registrace: 9060458

Místo poskytování služby: Borská 55, 301 00 Plzeň 1

Odpovědná osoba: Mgr. Daria Tolknerová

poradna
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péči při řešení široké škály výchovných a vývojových potíží 

dětí, při řešení rodinných krizí, sociálně-právních úkonů 

apod. Pomáhá tím předcházet selhání náhradní rodinné 

péče, které by mohlo vést k vrácení dítěte zpět do ústavního 

prostředí. Poradna také nabízí možnost setkávání dítěte 

v pěstounské péči s biologickou rodinou v neutrálním pro-

středí Poradny (tzv. asistované kontakty).

Pracovnice Poradny přispívají pravidelně do časopisu  

Průvodce náhradní rodinnou péčí odbornými články, kterými 

informují o dění v Poradně a o novinkách z oblasti náhradní 

rodinné péče z domova i ze zahraničí. Poradna dále poskytuje 

osobní i telefonické konzultace zájemcům a žadatelům 

o náhradní rodinnou péči, velmi živá je i internetová porad-

na, můžeme takto snadno informovat klienty ze vzdáleněj-

ších míst o připravovaných akcích a pomáhat jim řešit naléha-

vé potíže spjaté s problematikou náhradní rodinné péče. 

Spolupracujeme s externími specialisty na náhradní 

rodinnou péči (psychology, lékaři, právníky). Supervize pro-

bíhá 1x měsíčně pod vedením odborné supervizorky.

Poradna se prezentuje i prostřednictvím webových 

stránek www.pestouni.cz.

Kromě poradenské a psychoterapeutické činnosti 

zajišťuje Poradna vzdělávací a rekreační akce pro náhradní 

rodiče a rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. 1x měsíčně 

jsou pořádány tzv. kulaté stoly – interaktivní semináře, kdy 

pěstouni s odborníky a i mezi sebou diskutují o problematice 

náhradní rodinné péče a sami si vybírají témata, která je 

zajímají. Poradna organizuje jednodenní akce, rekreačně-

-vzdělávací víkendové pobyty apod. 

Věnujeme se také vzdělávání studentů na středních 

a vysokých školách (pořádáme přednášky a semináře týkající 

se náhradní rodinné péče). Uskutečnili jsme 5 vzdělávacích 

akcí pro veřejnost (4 besedy  pro studenty a pracovníky zá-

kladních a středních škol, beseda s veřejností o problematice 

pěstounské péče).

Postupně vytváříme síť dobrovolníků, které školíme a 

zapojujeme je do dění v naší Poradně – pomáhají nám s pří-

pravou různých akcí pro děti, podílejí se na programu během 

pobytových setkání nebo doučují děti z pěstounských rodin.

Od května r. 2009 poradna rovněž pořádá odborné 

přípravy budoucích pěstounů. V uplynulém roce přípravu 

absolvovalo pět manželských párů a tři samožadatelky.

Zaměstnanci Poradny se věnují také publikační čin-

nosti. Přispívají  pravidelně svými články do našeho časopisu 

Průvodce náhradní rodinnou péčí, který veřejnost informuje 

o dění v Poradně. Spolupracujeme s periodiky našeho kraje 

– např. s Českým rozhlasem Plzeň nebo s Plzeňským deníkem.

V listopadu roku 2009 jsme se naplno zapojili do 

mediální kampaně „Hledáme Vás , mámo, táto“ a navázali 

jsme na ni uspořádáním besedy o pěstounské péči pro

 veřejnost (9. 12. 2009). Tato beseda se uskutečnila v prosto-

rách Krajského úřadu Plzeňského kraje (který byl spolupořa-

datelem) a zúčastnila se jí jak laická, tak odborná veřejnost. 

Nechyběli ani naši pěstouni. Jejich příběhy a osobní zkuše-

nosti byly pro ostatní posluchače velmi působivé a podnět-

né (zazněly také příspěvky zástupců Sdružení pěstounských 

rodin a odborných pracovnic Krajského úřadu Plzeňského 

kraje zabývajících se problematikou pěstounské péče).

Činnost Poradny NRP v číslech

Počet kontaktů individuálního sociálního

poradenství (telefonické, internetové, osobní)

672

Vzdělávací akce 226

Jednodenní akce a výlety pro rodiny s dětmi 147

Víkendové pobyty 35

Příprava žadatelů o pěstounskou péči 13

Počet klientů 67

1
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Cílem Odlehčovací služby je krátkodobé zajištění odborné a 

spolehlivé péče o dítě/děti v náhradní rodinné péči (dále jen 

NRP), a to s přihlédnutím k individualitě každého dítěte.

Posláním Odlehčovací služby je umožnit rodičům starajícím 

se o dítě/děti v NRP odpočinout si, plně se věnovat ostatním 

členům rodiny, nabrat energii nebo si zařídit nějaké pochůz-

ky či záležitosti mimo domov. 

  

Cílová skupina jsou rodiče starající se o dítě/děti v NRP, 

které vyžadují zvýšenou péči způsobenou deprivací 

z ústavní výchovy nebo potřebují nepřetržitou péči z důvodu 

handicapu. 

 

Tato pomoc a podpora:

• 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

• se snaží předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání 

sil náhradních rodičů, jehož následkem by mohlo být 

navrácení dítěte/dětí do ústavní péče

Název střediska: Odlehčovací služba pro pěstouny

Druh poskytované služby: odlehčovací služby

Číslo registrace: 8639310

Místo poskytování služby:  terénní 

Kontakt: Anenská 10, 602 00 Brno

Odpovědná osoba: Mgr. Lucie ŤokováOdle
hčova

cí služba pro pěstouny

služba
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Služba je realizována prostřednictvím: 

• výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností

— pomoc při plnění školních úkolů a povinností

— zapojení dítěte do chodu domácnosti

— rozvoj a upevňování jemné a hrubé motoriky, 

 komunikace a sociálních a psychických schopností 

 a dovedností dítěte

— volnočasové aktivity

— asistence při rehabilitačních činnostech

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

— doprovod či spoludoprovod dětí na rehabilitační 

 činnosti, zájmové aktivity, k lékaři

— začlenění dítěte do plnohodnotného života, napomáhání  

 uspokojovat a naplňovat potřeby, sny a přání dětí 

— kladná podpora sourozeneckých vztahů

— pomoc při rozšíření odborné sítě pro dítě a rodinu

— zprostředkování služeb Sdružení náhradní rodinné  

 péče – pomoc při získávání grantů a příspěvků na dítě,  

 odborně-sociální poradenství, asistovaný kontakt atd.

— zprostředkování spolupráce mezi rodinami – pomoc  

 při nalezení kamaráda pro dítě, které nesnadno navazuje

  vztahy s vrstevníky a okolím, předávání zkušeností  

 mezi rodinami

• podpory při péči o vlastní osobu dítěte   

— oblékání, stravování, osobní hygiena (koupání, pomoc 

na WC), česání atd.

• možnosti využití referenčního vozu k dopravě handica-

povaných dětí na zájmovou nebo rehabilitační činnost či 

k lékaři

Odlehčovací služba v číslech

Počet kontaktů v roce 2009 364

Z toho počet návštěv 158

Počet klientů 13
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omaluj podle návodu ve čtverečkách

a – jako první

1 – světle zelená  2 – středně zelená  3 – tmavě zelená  

4 – oranžová  5 – černá  6 – hnědává  5  černá  6  hnědá



Dům
 na pů

li cesty

Posláním pobytové služby Domu na půli cesty je poskyt-

nout mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, 

kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, podporu na 

jejich cestě k samostatnému životu a jejich aktivnímu začle-

nění do běžného života společnosti.

Cílem nabídky odborné pomoci, osobní asistence a aktivi-

začních činností je podpora větší aktivity mladých dospě-

lých, která povede k vyšší úspěšnosti při jejich začleňování 

do samostatného života, a podpora při zvyšování jejich kva-

lifi kace, která povede k jejich lepšímu pracovnímu uplatnění.

Cílová skupina jsou osoby do 26 let věku opouštějící po 

dosažení zletilosti školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči 

o děti a mládež, a další osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Metody práce: Uplatněna individuální práce s klientem 

(case work neboli případová práce), práce se skupinou 

v rámci tzv. kolečka (pravidelné setkávání zaměstnanců 

s uživateli služeb), krizová intervence a práce s rodinou (pou-

ze u některých uživatelů služeb).

Uživatelům služeb pomáháme při uplatnění na trhu 

práce, a to jednak zprostředkováním pracovních kontaktů 

Název střediska: Dům na půli cesty, 

Velký Dvůr 134, Pohořelice

Druh služby: domy na půl cesty

Číslo registrace: 6087955

Projekt: „Zajištění vybraných sociálních služeb 

na území Jihomoravského kraje“

Číslo smlouvy: 481/08/OSV-IP

Místo poskytování služby: Dům na půli cesty, 

Velký Dvůr 134, Pohořelice

Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd, 

manažer projektu

Kontaktní (pověřená) osoba: Mgr. Ladislav Nevrkla, 

vedoucí střediska

dům
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se zaměstnavateli či na úřadech práce, jednak poradenstvím 

prostřednictvím odborných pracovníků Domu na půli cesty 

či přístupem na internet. Podporujeme budování a rozvoj 

pracovních návyků a dovedností v rámci bezplatného aktivi-

začního pracovního programu v areálu Domu na půli cesty, a 

to jak zapojením klientů do činnosti ekofarmy (péče o koně 

a ovce, pěstování meduňky lékařské), tak i jejich pomocí 

při zajištění běžného provozu pracoviště (péče o zelené 

plochy, květinovou výzdobu, příprava palivového dříví, úklid 

a výzdoba budovy, drobné opravy aj.).

Kvalitativní hodnocení služby je prováděno formou 

pohovorů uživatelů služeb se sociálními pracovníky a 

psycholožkou Sdružení pěstounských rodin. Zpětná vazba 

probíhá pravidelně jedenkrát týdně při setkávání uživatelů 

služeb se zaměstnanci zařízení, při hodnocení individu-

álních plánů uživatelů a při ukončení pobytu, popř. při 

následných kontaktech.

Sociální práce týmu odborných pracovníků jsou 

zaměřeny na přímou práci s uživateli a především na rozvíjení 

sociálních dovedností a schopností v praktické rovině. 

V době hospodářské recese patří k důležitým momentům 

práce s uživateli i oblast evidencí na úřadu práce a žádostí 

o sociální dávky. 

Trvalý pracovní poměr na dobu delší než jeden měsíc 

měl uzavřený jeden uživatel, další uživatelé byli zaměstnáni 

na dobu kratší nebo byli v evidenci úřadu práce. Tři uživatelé 

si dokončují odborné vzdělání v Odborném učilišti 

ve Cvrčovicích.

Prostředí naší ekofarmy skýtá možnosti ergoterapie 

(péče o koně a ovce), provozování animoterapie (léčby pro-

střednictvím zvířat), léčebného pedagogicko-psychologic-

kého ježdění a hipoterapie (léčby prostřednictvím koní), což 

je zvlášť přínosné pro uživatele trpící citovou či psychickou 

deprivací. Tato činnost byla v průběhu roku 2009 zajištěna 

odbornou pracovnicí na dohodu o pracovní činnosti.

Uživatelům je poskytována pomoc při obnovování a 

upevňování vztahů s rodinou.

Pracoviště je zapojeno do pracovní skupiny Osoby 

ohrožené sociálním vyloučením města Brna, do komunitní-

ho plánování sociálních služeb města Pohořelic a do projek-

tu Legislativním divadlem ke změně... aneb Tvořme zákony 

z praxe. Spolupracujeme se školskými a ústavními zařízeními 

na jižní Moravě, Vysočině, ve Zlínském a Olomouckém 

kraji i s obecními a městskými úřady v okolí Velkého Dvora. 

Spolupráce je zaměřena na poskytování informací týkajících 

se možných žadatelů o pobytovou službu v Domě na půli cesty.

Aktivity střediska v roce 2009

Kontaktní setkání s představiteli partnerských zařízení v rámci 

vzájemných návštěv (sdružení Květná zahrada v Květné u Poličky, 

Dětské domovy Hodonín, Strážnice, Tišnov, Vranov, Telč, 

Znojmo, Mikulov a Lila Otnice, Komunita mládeže při SOS 

dětských vesničkách Brno, DPC Dobromilice, Dům na půli 

cesty Brno, Vídeňská, Waldorfská ZŠ Brno, Plovdivská, 

Domov pro matky v tísni Znojmo, Azylový dům Znojmo, 

Sociální odbor MěÚ Pohořelice, ÚP Pohořelice, Odborné 

učiliště Cvrčovice, Rotary Club Valtice - Břeclav, fi rma DHL, 

Probační a mediační služba MěÚ v Břeclavi aj.). Naše středisko 

navštívila studijní skupina z Rumunské akademie věd. 

Uskutečnila se výstava fotografi í Život v Domě na 

půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic v brněnské čajovně 

U Anděla za vraty pod Petrovem spojená s vernisáží. V areálu 

Domu na půli cesty se uskutečnilo pracovní setkání dětí 

z dětských domovů atd. Poskytli jsme prostřednictvím 

OS Českého červeného kříže humanitární pomoc obci 

Javorník postižené povodní.

Na podzim byly v našem zařízení zahájeny kurzy 

léčebného ježdění na koni pro naše uživatele pod vedením 

odborné pracovnice. V prosinci 2009 bylo připraveno společné 

posezení pracovníků a uživatelů služeb Domu na půli cesty.

V rámci 7. dne pěstounských rodin 13. 6. 2009 

v Javorníku byl zřízen samostatný diskuzní blok věnovaný 

problematice domů na půli cesty. V listopadu 2009 jsme 

se zúčastnili odborné konference pořádané Sdružením 

pěstounských rodin v Brně a společně s uživateli služeb 

benefi čního koncertu SPR. V prosinci 2009 byl vydán tištěný 

speciál Zpravodaj Domu na půli cesty. Zapojili jsme se do 

tvorby divadelního představení projektu „Legislativním 

divadlem ke změně!“.  

Připravili jsme den otevřených dveří v Domě na půli 

cesty – v červnu 2009 (pro občanskou veřejnost) a říjnu 2009 

(pro odbornou veřejnost).

Dům na půli cesty se prezentuje i prostřednictvím we-

bových stránek www.pestouni.cz a www.dumnapulicesty.cz.

Zpracoval: Mgr. Ladislav Nevrkla

                                                          vedoucí  Domu na půli cesty 
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Dům na půli cesty v číslech

Uživatelé služeb v daném období Počet uživatelů 

služeb

Počet uživatelů služeb k 31. 12. 2008 12

Počet nově přijatých v roce 2009 12

Počet ukončených pobytů v roce 2009 15

Počet uživatelů služeb k 31. 12. 2009 10

Celkový počet uživatelů služeb 

v roce 2009 24



Posláním činnosti Domu jistoty je prostřednictvím činnosti 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pestrá klubovna 

zlepšit kvalitu života dětí pocházejících ze sociálně znevý-

hodněného prostředí. V klubovně 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 sociálněpatologic-

kých jevů, jakými jsou záškoláctví, vandalismus, zneužívání 

návykových látek, trestná činnost apod. Nedílnou součástí 

našeho zaměření je i osobnostní rozvoj našich malých klien-

tů – 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 

znevýhodněného 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 uvě-

domujeme nezbytnost práce v celém kontextu sociálního 

prostředí našich klientů.

Název střediska: Dům jistoty

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Číslo registrace: 3732399

Místo poskytování služby: Anenská 10, 602 00 Brno, 

Václavská 15, 603 00 Brno

Odpovědná osoba: Bc. Zuzana VopálkováDŮM
 JISTO

TY
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Metody práce: V Pestré klubovně jsou využívány tyto 

metody práce: kontaktní práce, situační intervence, krizová 

intervence, poradenství, informační servis uživateli, zpro-

středkování dalších služeb (doprovod), kontakt s institucemi 

ve prospěch uživatele, případová práce, skupinová práce, 

práce s blízkými osobami, pobyt v zařízení, volnočasové 

aktivity, preventivní, výchovné a pedagogické programy, 

jednorázové i dlouhodobé programy a doučování.

PESTRÁ KLUBOVNA

Adresa: 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. Sociální služby Pestré 

klubovny jsou poskytovány zdarma. Na aktivity probíhající 

mimo klubovnu si děti přispívají – v podobě jízdného, vstup-

ného apod.

Volně přístupné aktivity

Děti mají k dispozici tančírnu, kde si mohou pustit své oblí-

bené CD, tančit nebo hrát pohybové hry. Dále si v klubovně 

mohou zahrát fotbálek, ping-pong či si jenom půjčit knihu 

nebo výtvarné potřeby na malování. K dispozici je také celá 

řada karetních a deskových her a hraček pro menší klienty.

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 fi lmový klub, kdy si děti 

hlasováním zvolí fi lm, který se bude promítat. 

Organizované lekce

Mezi organizované aktivity např. patří výuka práce s počíta-

čem, výtvarka a výtvarka s angličtinou, břišní tance, drama-

ťák, deskové hry, 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 důvě-

ry, která je nezbytná pro poskytování sociálněterapeu-

tických služeb. Během jednotlivých programů dochází 

k situačním intervencím ze strany pracovníků, individu-

ální i skupinové sociální práci. Dále dětem poskytujeme 

informační servis, poradenství a zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím – např. návštěvy kulturních a 

sportovních akcí.

V rámci programu nabízíme možnost doučování či 

procvičování školního učiva – v prostorách klubovny i indivi-

duálně 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 indi-

viduální konzultace v sídle Sdružení pěstounských rodin,    

Anenská 10, 602 00 Brno.

Pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.00

Pátek 8.00 – 12.00 

Aktivity střediska v roce 2009

Pestrá klubovna v roce 2009 organizovala pro své klienty cel-

kem 23 návazných akcí: turnaje a soutěže (turnaj ve fotbálku, 

olympiáda, taneční soutěž, účast na Husovickém Skřivánku), 

výlety (na letiště, na Stránskou skálu, na Hády, do Jičína, do 

zoo), workshopy (žonglovaní, batikovaní, kofoláčková dílna), 

fi lmové kluby i akce nejenom pro klienty, ale i pro jejich 

rodiče a veřejnost (Den matek, bazárky oblečení, mikulášská 

besídka, den otevřených dveří). V rámci primární prevence 

byla v klubovně uspořádána také beseda na téma kouření.

Dům jistoty v číslech

Návštěvnost celkem 2693

Průměrná návštěvnost denně 15,65

Práce s blízkými osobami celkem 111

Doučování klientů 221

Počet účastníků návazných akcí 136

dům
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Mottem projektu „Společně pro rodinu“ se stal výrok zná-

mého irského dramatika George Bernarda Shawa „Výchova 

v rodině je největší sociální službou, kterou může někdo pro-

kázat svému národu a lidstvu“. Projekt primárně slouží k zís-

kávání 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.

Jednotlivé aktivity

• „Kulaté stoly“ – besedy pěstounů s odborníky (celkem 

bylo realizováno 9 besed, zúčastnilo se 48 osob)

• Besedy pro širší veřejnost – vzdělávací a osvětové akce 

v oblasti NRP (byla realizována 1 beseda a 1 seminář, 

zúčastnilo se 112 osob)

• Kampaň „Hledáme Vás, mámo, táto“ – osvětová kampaň 

k získávání náhradních rodičů. V roce 2009 se díky spolu-

práci se Sdružením podařilo umístit 68 dětí. 

Doprovodný program kampaně – návštěvnost

5. listopadu – 5 osob

Beseda pro širší veřejnost „ Zeptejte se právníka aneb právní 

Projekt  „Společně pro rodinu“ 

NROS – Blokový grant 

Číslo projektu: 332012

Datum zahájení: 1. 7. 2008

Datum ukončení: 30. 6. 2010  

Projektový partner:  Centrum pro rodinu a sociální péči, 

Brno a Fond ohrožených dětí, Praha
Proj

ekt „Společně pro rodinu“ 

projekt
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poradenství nejen v oblasti náhradní rodinné péče“ – Brno, 

Sdružení pěstounských rodin

12. listopadu – 52 osob

Setkání pěstounských veteránů – Brno, Magistrát města Brna

20. listopadu – 85 osob

II. konference „Dítě v systému náhradní péče“ – Brno, Kance-

lář veřejného ochránce práv

9. prosince – 40 osob

Beseda s veřejností o problematice pěstounské péče – Plzeň, 

Krajský úřad

10. prosince – 12 osob

Den otevřených dveří a beseda s oslovenými zájemci se 

zástupci odpovídajících oddělení náhradní péče Magistrátu 

města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje

• Den pěstounských rodin (účast 24 pěstounských rodin, 

odpolední program – cca 350 osob)

• Časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí 

Počet předplatitelů: 197

Počet distribučních adres: 1800

Průběh realizace projektu

Kulaté stoly se konají každý první čtvrtek v měsíci v sídle 

Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno od 10.00 do 

12.00 hodin.

• Jednodenní akce (besedy pro širší veřejnost):

23. dubna 2009, Dům pánů z Kunštátu, 18.00 – 20.00: 

Komponovaný večer „Prožívat několik životů“ s autory a 

pěstouny – hrdiny stejnojmenné knihy 

22. června 2009, Centrum pro rodinu a sociální péči, 

9.00 – 17.00: Seminář „O STEFAN PHENEL“ o našich a 

s našimi romskými dětmi

Kampaň „Hledáme Vás, mámo, táto“ – v roce 2009 

proběhl VI. ročník kampaně. V průběhu listopadu byla širší 

veřejnost oslovována prostřednictvím plakátů ve všech kraj-

ských městech ČR, audio a video spotů a doprovodných akcí.

• 7. den pěstounských rodin, 13. června 2009 v obci 

Javorník u Hodonína

Dopoledne se sešla pracovní skupina pěstounů a odborní-

ků k diskusi nad aktuálními otázkami z oblasti péče 

o ohrožené děti. 

Odpolední program byl otevřen co nejširší veřejnos-

ti. V jeho rámci vystoupily soubory Horňácká cimbálová mu-

zika Josefa Stáši, Javornický mužský pěvecký sbor a ženský 

pěvecký sbor. Na závěr malým a velkým divákům zazpívali 

Jan Vodňanský a Petr Skoumal. 

• Časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí vychází 

6x ročně. V rámci projektu byla vytvořena stálá struktura 

časopisu s jednotlivými rubrikami. Na základě zájmu čte-

nářů vznikly nové rubriky: Sociálně-právní okénko, Naše 

téma, Ze zahraničních zkušeností, Užitečná literatura, Kde 

peníze pomáhají, Pěstouni-veteráni. 

• V roce 2009 byly v rámci projektu zprovozněny nové strán-

ky www.pestouni.cz a natočeno DVD o procesu zprostřed-

kování náhradní rodinné péče. 

Zpracovala: Julija Křivská Prejsová, koordinátor projektu

Projekt „Společně pro rodinu“ je podpořen grantem 

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mecha-

nizmu EHP a Norského fi nančního mechanizmu prostřednic-

tvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

projekt

40

projekt

41



Cíl: Vytvoření dlouhodobých vazeb mezi pěstounskými 

rodinami v Rakousku a na jižní Moravě. Předávání zkušeností 

ze zavedeného systému náhradní rodinné péče v Rakousku 

a využití těchto poznatků při ovlivňování procesu změny 

systému náhradní rodinné péče v ČR. Rozvoj spolupráce 

mezi odbornými organizacemi, věnujícími se dané tematice 

v partnerských regionech. 

Obsah projektu: Projekt umožňuje pěstounům a odpověd-

ným pracovníkům poznání systému náhradní rodinné péče 

v Rakousku a vytváření dlouhodobých osobních vazeb pro 

další rozvoj dané problematiky a řešení specifi ckých problé-

mů jednotlivých rodin.

Základem projektu je osobní setkání odborníků 

a pěstounských rodin v rámci společných jednodenních 

konzultací a seminářů v Tullnu a v Brně s programem za-

měřeným na předávání zkušeností se systémem NRP. Dů-

ležitou součástí projektu je společná příprava programu. 

Setkání pracovních týmů a vzájemná výměna zkušeností 

napomáhají k vytvoření osobních vazeb mezi zaměst-

nanci jednotlivých institucí s dopadem na celkové řešení 

problematiky v rámci tvorby českého právního řádu. 

Navazují společná setkání pěstounských rodin příhranič-

ních regionů v rámci činnosti obou partnerů a vytváření 

dlouhodobých vazeb.  

Projekt  „Společně na pěstounskou péči“

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Číslo smlouvy: FMP/JMK/03/CZ0061

Datum zahájení: 1. 6. 2009

Datum ukončení: 30. 6. 2010

Projektový partner: Peter PAN Pfl ege und Adoption 

in Niederösterreich, Frauenhofner Strasse 1-3, 3430 Tulln
Proj

ekt „Společně na pěstounskou péči“
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Aktivity projektu: 

duben 2009 – základní setkání s partnerem, příprava setká-

ní pěstounů příhraničních regionů, zpracování dokumentace 

na projektový běh - realizační tým s partnerem

srpen 2009 – účast zástupců Sdružení pěstounských rodin 

na společenském odpoledni v Tullnu

září 2009 – setkání realizačního týmu v Tullnu. Systém NRP 

v ČR a v Rakousku. Podpora rodičů 

listopad 2009 – setkání odborných pracovníků v Brně, 

poznání systému, zkušenosti, příprava dalšího programu pro 

rodiny, účast na konferenci

listopad 2009 – setkání realizačního týmu v Tullnu. Systém 

podpory asistovaného kontaktu s biologickými rodiči

7. 11. 2009 – setkání pěstounských rodin v Tullnu – seznáme-

ní s centrem Peter PAN. Společný program s výměnou zku-

šeností a předáváním poznatků z Rakouska a jižní Moravy. 

Program pro rodiny s dětmi v Tullnu a v Laa

 Zpracoval: 30. 3.  2010 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

Spolufi nancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj.
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Proj
ekt „Fandíme pěstounům“

Cíl tohoto projektu spočívá v podpoře a odborném dopro-

vázení rodin, které přijaly dítě či děti do náhradní rodinné 

péče. Pro tyto rodiny byla v průběhu uplynulého roku 

realizována řada volnočasových a vzdělávacích aktivit na 

podporu jejich vzájemného setkávání, výměnu zkušenos-

tí a získávání nových znalostí. Účastí na volnočasových 

aktivitách se náhradním rodičům dostává více příležitostí 

vstupovat do přirozeného kontaktu s jinými rodinami, 

zabraňuje se jejich sociální izolovanosti, dochází k navazo-

vání nových vztahů a posilování rodičovské role. Volno-

časové aktivity jsou důležitou součástí relaxačně-vzdě-

lávacích pobytů, který byly organizovány během celého 

roku. Nedílnou součástí projektu „Fandíme pěstounům“ je 

i získávání nových rodin, které uvažují o náhradní rodinné 

péči, a jejich doprovázení na cestě k přijetí dítěte či dětí 

z ústavní péče. Při vyhledávání dětí vhodných do náhradní 

rodinné péče Sdružení pěstounských rodin spolupracu-

je dlouhodobě s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Využívá možnosti nahlížet do databáze dětí vhodných do 

náhradní rodinné péče a ty posléze uveřejňuje v časopise 

Průvodce náhradní rodinnou péčí.

Jednotlivé aktivity:

• Jednodenní akce (sportovní a hravé akce, poznávací 

výlety, návštěva divadla, mikulášská besídka – celkem se 

Projekt  „Fandíme pěstounům“

byl realizován od 1. 1. 2008 a nadále pokračuje. 

Je podpořen dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí.
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jednodenních akcí zúčastnilo 538 osob, z toho 203 dospě-

lých, 335 dětí)

• Víkendové relaxačně-pobytové a vzdělávací akce 

s večerním diskusním programem pro rodiče pečující 

o přijaté děti (byly realizovány celkem 4 pobyty pro 

celkem 148 osob, z toho 78 dospělých, 70 dětí) 

• Týdenní letní relaxačně-pobytové akce s večerním 

diskusním programem pro rodiče pečující o přijaté děti 

(byly realizovány dva pobyty pro celkem 83 osob, z toho 

34 dospělých, 49 dětí)

• Letní tábory pro děti žijící v náhradní rodinné péči 

(uskutečnily se dva tábory pro celkem 25 dětí)

Víkendové pobyty

6.-8. 3.  Víkend pro maminky Vranov u Brna

19.-22. 3. Víkend na horách

23.-25. 10.  Víkendová duchovní obnova

14.-17. 11.   Víkendový hravě-vzdělávací pobyt 

Podmitrov

Letní pobyty

11.-18. 7.   Jeseníky – Lipová

8.-15. 8.    Beskydy – Velké Karlovice

Tábory

18.-25. 7.   Stanový tábor

1.-8. 8.   Cyklotábor
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Seznam akcí a pobytů realizovaných v roce 2009

Jednodenní akce

31. 1. Motokáry, I Kart Aréna M – palác

14. 2. Dětské muzeum, Zelný trh

15. 3. Janáčkovo divadlo, Prodaná nevěsta

25. 4. Aquapark Vyškov

23. 5. Lanové centrum

22. 6. Workshop

12. 9. Festival pohádek Jičín

10. 10. Bongo

20. 11. Konference

4. 12. Mikulášská besídka



• Budeme prožívat rok usilovného šetření fi nancí, a proto je prvotním zájmem udržet stávající systém služeb. 

• Dokončíme 2 evropské projekty.

• Budeme usilovat o rozvoj služby dlouhodobého doprovázení rodin s dětmi v pěstounské péči. 

• Na podzim chceme zorganizovat Visegrádskou konferenci pěstounské péče.

• Kvalitně se zapojíme do plnění a dalšího rozvoje Národního akčního plánu Ministerstva práce a sociálních věcí.

• Organizace bude usilovat o akreditaci MPSV pro vzdělávání v oblasti sociálních služeb. 

• Pro zabezpečení činnosti bude důležitý rozvoj spolupráce s dobrovolníky a donátory.

Zámě
ry pro rok 2010
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ÚČET
NÍ UZÁ

VĚRKA

Rozvaha

Aktiva Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 23 949 432 23 314 668

I. Dlouhodobý majetek nehmotný celkem 0 0

II. Dlouhodobý majetek hmotný celkem 26 131 855 26 136 306

1. Pozemky 242 345 242 345

3. Stavby 25 082 303 25 082 303

4. Samostatné movité věci 449 404 449 404

6. Základní stádo a tažná zvířata 75 000 75 000

7. Drobný dlouh. hmotný majetek 72 862 72 862

8. Ostatní dlouh. hmotný majetek 209 941 209 941

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 4 451

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 182 423 -2 821 638

6. Oprávky ke stavbám -1 690 105 -2 254 900

7. Oprávky k sam. mov. věcem -157 582 -217 618

9. Oprávky k základ. stádu a taž. zvířatům -51 933 -66 317

10. Oprávky k drobn. dl. hm. majetku -72 862 -72 862

11. Oprávky k ost. dlouh. hm. majetku -209 941 -209 941

účetní uzávěrka
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Aktiva Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 5 223 429 2 843 311

I. Zásoby celkem 4 500 23 500

6. Zvířata 4 500 23 500

II. Pohledávky celkem 278 306 1 014 183

1. Odběratelé 79 000 803 968

4. Poskytnuté provozní zálohy 192 348 206 257

9. Ostatní přímé daně 3 958 3 958

17. Jiné pohledávky 3 000 0

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 4 871 844 1 567 723

1. Pokladna 81 239 36 069

3. Účty v bankách 4 790 605 1 531 654

IV. Jiná aktiva celkem 68 779 237 905

1. Náklady příštích období 15 309 17 764

2. Příjmy příštích období 53 470 220 141

Aktiva celkem 29 172 861 26 157 979

Pasiva Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

A. Vlastní zdroje celkem 28 132 407 23 790 358

I. Jmění celkem 26 915 948 25 859 750

1. Vlastní jmění 26 905 948 25 826 750

2. Fondy 10 000 33 000

II. Výsledek hospodaření celkem 1 216 459 -2 069 392

1. Účet výsledku hospodaření 0 -3 259 211

2. Výsledek hospodaření ve shv. řízení -859 818 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2 076 277 1 189 819

B. Cizí zdroje celkem 1 040 454 2 367 621

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 95 980 1 760 544

1. Dodavatelé 21 621 12 892

3. Přijaté zálohy 0 1 125 073

12. Závazky ze vztahu k st. rozpočtu 14 576 558 777

22. Dohadné účty pasivní 59 783 63 802

IV. Jiná pasiva celkem 944 474 607 077

1. Výdaje příštích období 105 015 112 581

2. Výnosy příštích období 839 459 494 496

Pasiva celkem 29 172 861 26 157 979
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Výkaz zisků a ztrát Částka v Kč

A.  Náklady celkem 8 852 159

I. Spotřebované nákupy celkem 783 263

1. Spotřeba materiálu 489 182

2. Spotřeba energie 294 081

II. Služby celkem 2 951 789

5. Opravy a údržba 106 974

6. Cestovné 187 169

8. Ostatní služby 2 657 646

III. Osobní náklady celkem 4 336 685

9. Mzdové náklady 3 361 420

10. Zákonné sociální pojištění 966 252

12. Zákonné sociální náklady 4 602

13. Ostatní sociální náklady 4 411

IV. Daně a poplatky celkem 6 220

16. Ostatní daně a poplatky 6 220

V. Ostatní náklady celkem 134 987

18. Ostatní pokuty a penále 41 467

21. Kurzové ztráty 1 065

22. Dary 23 000

24. Jiné ostatní náklady 69 455

VI. Odpisy 639 215

25. Odpisy DHM 639 215

B. Výnosy celkem 5 592 948

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3 137 660

1. Tržby za vlastní výrobky 810

2. Tržby z prodeje služeb 3 130 407

3. Tržby za prodané zboží 6 443

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 18 000

7. Změna stavu zvířat 18 000

IV. Ostatní výnosy celkem 424 396

15. Úroky 9 301

17. Zúčtování fondů 26 640

18. Jiné ostatní výnosy 388 455

VI. Přijaté příspěvky celkem 1 294 912

27. Přijaté příspěvky (dary) 1 294 912

Z toho:

Fyzické osoby 370 802

Právnické osoby 235 330

Nadace 688 780

VII. Provozní dotace celkem 717 980

29. Provozní dotace 717 980

MPSV 1 050 964

JMK 291 000

MMB 474 000
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Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10

602 00 Brno

IČ: 64326471

právní forma: občanské sdružení

Sdružení pěstounských rodin je organizace, která není zřízena za účelem podnikání. Jejím cílem je podpořit vznik a rozvoj pěs-

tounských rodin, pomoc znevýhodněným dětem a mladým lidem.  Zisk ve výši 5.000,- Kč byl realizován z reklamní činnosti.

Dotace 2009

Druh Z toho v tisících Kč Celkem v tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu MPSV                         1 051 1 051

Dotace na provoz z ÚSC JMK 291 869

MMB 474

Plzeňský kraj 30

MČ    74

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz Blokový grant  1 296 1 434

FMP 138

Dotace na provoz – vrácená SROP 3.2. -2 636 -2 636

Dotace na investice  –  vrácená SROP 3.1. -692 -692

B. Výnosy celkem 5 592 948

Plzeňský kraj 30 000

ÚMČ 74 000

EU -1 201 984

Z toho programy :

Fond malých projektů 138 186

Blokový grant 1 296 031

SROP 3.2. vratka -2 636 201

D. Výsledek hospodaření -3 259 211

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti -3 264 211

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - reklamy 5 000

účetní uzávěrka
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Blokový grant

Financovaný v prioritě  Podpora dětí a mladistvých se specifi ckými 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.

FMP - Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název projektu: Společně na pěstounskou péči

Projekt začal 1. 4. 2009 a skončí 30. 6. 2010.

 Vratka fi nanční podpory

1. V období 1. 9. 2005 – 31. 8. 2006 jsme realizovali projekt Podpora rovných příležitostí v rámci  podpory GS SROP 3.2. 

číslo CZ.04.1.05/3.2.66.1/1809.

Na základě kontroly bylo rozhodnuto o vrácení částky podpory 2,929.112,65 Kč.

Jihomoravský kraj povolil úlevu ve výši 292.911,27 Kč z odvodu.

Organizace vrátila jednorázově částku ve výši 2,000.000,- Kč.

Zbylou část splácíme měsíčně na základě rozhodnutí o povolení splátek.

2. Na základě rozhodnutí Ministerstva fi nancí nám byl stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně při fi nancování akce Rekon-

strukce Domu na půli cesty ve výši 544.405,- Kč a 147.338,- Kč a dále penále ve výši 32.634,- Kč a 8.833,- Kč.

Tyto částky jsme uhradili v roce 2009 ve  stanoveném termínu .

IP JMK

V roce 2009 byla uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb č. 481/08/OSV-IP  s Jihomoravským krajem  v rámci projektu 

Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019. 

Účelem smlouvy je poskytování služby sociální prevence „domy na půl cesty“.

Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Smlouva má platnost od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.

Sdružení pěstounských rodin v roce 2009 naplňovalo svoje poslání a kvalitně se zapojilo do poskytování všech druhů služeb. V květnu 

2009 byla zaregistrována sociální služba Respitní péče pro pěstouny.  Svým dlouhodobým působením se organizace stala stabilním 

partnerem pro státní i neziskové organizace. Aktivně se zapojuje do řešení aktuálních otázek v oblasti svého působení. Její čin-

nost je přínosem k rozvoji občanské společnosti a je připravena nadále zkvalitňovat svoje služby. 

Sestaveno dne: 31. 12. 2009

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, manažer SPR                                   

účetní uzávěrka

62

účetní uzávěrka

63

Pohledávky a závazky v tis. Kč

Pohledávky za odběrateli v tis. celkem  804

Závazky za dodavateli v tis. celkem 13

Poskytnuté provozní zálohy (akce 2010, energie – budou vyúčtovány v roce  2010) 206

Přijaté zálohy (v rámci IP JMK, budou zúčtovány v roce 2011) 1 125

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 fi nančních orgánů    0

Výše závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu – vratka fi nanční podpory, kterou splácíme dle splátkového kalendáře   559

Mzdy bez ostatních osobních nákladů 3 139

Ostatní osobní náklady 222

Průměrný evidenční počet zaměstnanců sdružení ve fyzických osobách k 31. 12. 2009 činil 23 osob

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2009 činil 17 osob
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Podě
kován

í

V náročných časech jsme vděčni Vám všem, kteří naši činnost berete za svou a nezištně nás podporujete. 

Moc a moc děkujeme. 

Asanace, spol. s.r.o. • Audit Brno, s.r.o. • Biskupství brněnské • České lupkové závody, a.s. • Českomoravský cement • Elfetex, spol. s.r.o.

 • Farní charita sv. Tomáše Brno • Hruška spol. s r.o. • INTAR a.s. • Komfort, a.s. • Lékárna U Svatého Ducha Znojmo • MČ Brno-Chrlice 

• MČ Brno-Kohoutovice • MČ Brno-Maloměřice • MČ Brno-Nový Lískovec • MČ Brno-střed • MČ Brno-Řečkovice • MČ Brno-Tuřany 

• MČ Brno-Židenice • Mezinárodní asociace žen • Městský obvod Plzeň 2 Slovany • Městský obvod Plzeň 3 • Městský obvod Plzeň 4 

• Milosrdné sestry sv. Františka • Nadace Táta a máma • Nadační fond J&T • New Outdoor CR • Občanské sdružení Květná zahrada 

• Občanské sdružení Stilla • Obec Žarošice • Římskokatolická farnost Brod nad Dyjí • Římskokatolická farnost Brumovice • Římsko-

katolická farnost Dubňany • Římskokatolická farnost Králíky • Římskokatolická farnost Kuřim • Římskokatolická farnost Lipovec 

• Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova • Římskokatolická farnost Mikulčice • Římskokatolická farnost Mladkov • Římsko-

katolická farnost Pouzdřany • Římskokatolická farnost Pozořice • Římskokatolická farnost Přibyslavice • Římskokatolická farnost 

Rajhrad • Římskokatolická farnost Sloup v Moravském krasu • Římskokatolická farnost Okříšky • Římskokatolická farnost Telnice 

• Římskokatolická farnost Těšany • Římskokatolická farnost Třebíč – zámek • Římskokatolická farnost Tulešice • Římskokatolická 

farnost Uherčice • Statutární město Brno • UAMT FEKT VUT • Unie katolických žen • Vězeňská služba Brno • Waldorfská ZŠ Brno

Věcnými dary nám moc pomohly:

Albert • ALBI Česká republika a.s. • Arttec • Atlantis, s.r.o. • Balónky, s.r.o. • B4U Publishing, s.r.o. • Centropen, a.s. • Comax Bowling s.r.o. 

• Cukrárna Anička spol.s.r.o. • Cukrárna Pusinka • Cukrárna Klokánek • Čokoládovny Fikar • Delikomat • Grifart s.r.o.  • Hortim Inter-

national, spol. s r.o. • Levné knihy • Maglabel • Moravská ústředna • Nadace Vodafone • Obec Javorník • Papírny Brno • Penam, a.s. 

• Quelle service s.r.o. • Svoj & Svoj s.r.o. • United Bakeries, a.s.

poděkování

67



A tito dobří lidé:

Jiřina Augustýnková • Marie Bajarová • RNDr. Milada Bartlová • Eva Bartová • Zdenka Bartošková • Marie Bednářová • Ludmila Běhanová 

• Oldřich Bendl • Sylva Bernardová • Libuše Bělousová • Jana Bílková • rodina Bittnerova •  Iva Bittová • Marcela Blahůšková 

• Marcela Blažková • Markéta Bočková • Růžena Bonitasová • Pavel Boštík • Zdenka Bouzková • Bohumil Bradáč • Jiří Brauner • Božena 

Bružková • František Brůna • Marie Buchtová • Olga Býmová • Marie Citterbardová • Věra Coufalová • Jan Čajka • Tomáš Černý 

• Ing. Martin Černohous • Magdalena Čoupková • Ing. Vladimír Dadák • Ing. Petr Damborský • Augustin Dobeš • Petr Doležal 

• Ing. Ladislav Dostál • Dagmar Drahovzalová • Aleš Dufek •  Jan Ebenhoch • Marek Eben • Otto Egersdorf • Zdeněk Ettl 

• RNDr. Milada Faltusová • Zdenka Fantová • Táňa Fischerová • Václav Flejberk • Doc. Ing. PhDr. Štěpán Florián, CSc. • Věra Francová 

• Vnislav Fruvirt • Karel Fürst • MUDr. Hana Gavendová • Arnošt Goldfl am • Petr Goldfl am • Antonín Gottwald • Ing. Josef Grolich 

• Ladislav Grunda • Bořivoj Gryc • Bohuslav Hájek • Martina Handlová • Josef Havelka • manželé Havlátovi • Petr Havlát • Nina 

Havlíková • Věra Havlíková • Vlasta Heroldová • Martin Hlaváček • Květoslava Hlouchová • Jan Hnilička • Stanislava Hőklová • Jana 

Holá • Dušan Holý • MUDr. Vladimíra Holasová • Miloš Holeček • Jindřich Houzva • Ing. František Hrabě • Vladimír Hřebíček • Zdeněk 

Hudec • Marie Chrástecká • manželé Ištokovi • MVDr. Pavel Janáček • Kamil Janásek • Ing. Helena Janatová • Ludmila Janíčková 

• Ing. Stanislav Janků • Ing. Vít Janků • Božena Javorová • Ing. David Jílek • Michael Jirsa • Stanislav Juříček • Božena Kaďourková 

• Jana Kahánková • PhDr. Ivan Kania • Jiří Kaňa • Jana Karasová • Jan Kasal • Pavel Kaupa • Eva Kličková •  Mgr. PhDr. Alena Klimešová 

• Ing. Václav Kolář • Alena Konvalinková • rodina Kopřivova • Marie Koukalová • Stanislav Koukola • František Kozubík • Lenka Krausová 

• Jiří Krpálek • Petr Kucharčík • Ing. Stanislav Kuba • Zdeněk Kuba • manželé Lukasovi • Hana Lamparterová • Dagmar Lastovecká 

• RNDr. Milan Líbezný • Zuzana Linhartová • Jiří Liška • Alena Lopourová • Libuše Macková • Karel Mach • Josef Malík • Petr Marosz 

• Alois Medla • Viktor Mechl • Milena Melicharová • Daniela Menšíková • Monika Mertlová • Ing. Silvie Mikšíková • František Mokrý 

• Ludmila Moravcová • JUDr. Otakar Motejl • Drahomíra Nečasová • Michal Mottl • RNDr. Petr Nečas (MPSV) • Jan Nekuda • Helena 

Nerudová • Běla Nováková • RNDr. Naděžda Nováková • Vít Obůrka • Hana Odehnalová • Aleš Opatrný • Ing. Hana Opatřilová 

• Pavla Oulehlová • Michal Pacovský • Květa Palacká • Věra Palacká • Marta Pazderová • Tomáš Pelíšek • Ing. Jiří Pergler • Helena 

Pinkasová • Františka Piškulová • PhDr. Ivo Plaňava • Lubomír Pleva • Jana Pohanová • Alena Pokorná • Anna Polínková 

• Libor Popela • Severin Pošta 

• Tomáš Prnka • Marie Procházková • František Puchnar • JUDr. Petr Pyšný • Mgr. Pavel Rajmic • Jan Raus • Eliška Rotreklová 

• Ing. Libor Rychetský • manželé Rychlíkovi • MUDr. Daniel Rychnovský (I. náměstek primátora) • Ing. Josef Ryšávka • Ing. Antonín 

Řehoř • Hana Říčková • Dana Sadílková • Renata Samková • MUDr. Olga Schrummpfová • Karel Slanina • Ing. Jiří Slavík • Alena 

Smejkalová • Ing. Josef Smola • Martin Smolík • Ladislav Smoljak • Petr Sogel • Marie Sotolářová • MUDr. Eva Staňková • Helena 

Stašová • Straková • Monika Stránská • Mgr. René Strouhal • Stanislav Suda • MUDr. Milan Sulc • Stanislav Sůva • Ing. Václav Svoboda 

• Ivo Sysala • Josef Šafařík • Marie Šebestová • Zdena Šikulová • Ing. Ivo Šilhánek • Hedvika Šimíčková • Ing. Milan Šimonovský 

• Josef Šindar • Petra Šiprová • MUDr. Ondřej Škoda • Miloslav Šlamfest • Anna Šottnerová • manželé Šmýdovi • Jiří Šplíchal • Ivana 

Štyksová • Romana Švábová • Petr Šváček • Ludmila Švarcová •  Josef Švec • Libuše Tarabová • Kateřina Tkacuková • Renata Uhrová 

• Stanislav Valenta • Magda Vaňková • Jaroslav Vašíček • Karin Vavrošová • Hynek Vidlák • Radek Vichr • Marie Vrabcová • rodina 

Vybíralova, Jitka Vyhlídalová • Marie Vyskočilová • Julie Weinbergerová • Milada Wurmová • Miroslava Zdražilová • Jana Zedníková 

• Markéta Zelinková • Vlasta Zelinková • PhDr. Josef Zeman • Marie Zemanová • Hana Zemčíková • Josef Zita • Marcela Žoričová
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Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10

602 00 Brno

Registrace:  MV 22. 9. 1995 

reg. č. II/s-OS/1-28 068/95-R

IČ: 64326471

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

č. ú.: 39515001/2700

Tel.: 543 249 141

E-mail: info@pestouni.cz

Internetové stránky: www.pestouni.cz
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Sdružení pěstounských rodin spolupracuje s těmito organizacemi

• Klokánek Brno, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, 

• Informační středisko Mikuláš, o.p.s.,

• Asociace náhradních rodin ČR, Návrat, o.s., 

• Statutární město Brno, MPSV, město Pohořelice, 

• Obec Javorník, Peter PAN Tulln, 

• I.F.C.O., ANNO JMK 

a řada dalších.
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