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Úvodní
slo

vo

Úvodní slovo

Dne 1. 1. 2013 jsme vstoupili do nové etapy pěstounské péče v České republice. Platnost novely zákona č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, nám přinesla vpravdě revoluční změny. 

Rok 2013 označuji za rok nové spolupráce mezi lidmi, kterým záleží na současném a budoucím životě dětí v naší zemi.  

Děkuji Vám všem, kteří jste dokázali spojit síly a společně hledali nové cesty k dětem a rodinám. 

Pavel Šmýd

předseda Sdružení pěstounských rodin

 Mgr. Ing. Pavel Šmýd

 člen rady a statutární zástupce  

 Sdružení pěstounských rodin

úvod
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Pavels
Přeškrtnutí
Toto úplně odstranit. 



rodin

Sdružení
pěsto

unský
ch

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. C í l o v á  s k u p i n a

Opuštěné děti, znevýhodněné děti a mladí lidé, 
náhradní rodiny, odborná a laická veřejnost

Z á k l a d n í  ú d a j e
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10
602 00 Brno
Tel.: 543 241 141
E-mail: info@pestouni.cz
Internetové stránky: www.pestouni.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  
Č. ú.: 2700255345/2010

R e g i s t r a c e
MV 22. 9. 1995 
Reg. č.: 2/s-OS/1-28 068/95-R
IČ: 64326471

sdružení
9

Pavels
Poznámky k textu
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O R G Á N Y  S D R U Ž E N Í 

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
Zdeňka Audová, Ing. Pavel Matuška, Mons. Jiří Mikulášek, Marcela Ondrůjová, Ing. Miroslav Opatřil, 
Dagmar Seitlová, RNDr. Míla Striová (do 24. 10. 2013), Mgr. Ing. Pavel Šmýd 

R e v i z n í  k o m i s e

Ing. Eva Sendlerová, Jitka Mikulová, Božena Javorová (do 30. 6. 2013)

S t a t u t á r n í  z á s t u p c e
 
Mgr. Ing. Pavel Šmýd, předseda 

Rada
Sdružení pěstounských rodin

Manažer
Sdružení pěstounských rodin

Management
Sdružení pěstounských rodin Ekonomické oddělení

Poradna
náhradní rodinné péče

NZDM Pestrá klubovna

Vedoucí 
NZDM Pestrá klubovna

Sociální pracovník

Sociální pedagog

Pracovník
v sociálních službách

Dům na půli cesty

Manažer projektu

Vedoucí 
Domu na půli cesty

Psycholog

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Správa objektu  
a terapie

Poradna náhradní péče Plzeň
Poradna náhradní péče Brno

Vedoucí 
Poradny náhradní péče Plzeň

Psycholog

Sociální pracovník

Vedoucí 
Poradny náhradní péče Brno

Psycholog

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník
pro respitní péči

Pracovník
v sociálních službách

Projekty EU

Sociální pracovník

Sociální pracovník  
Bystřice pod Hostýnem

Sociální pracovník



Profil org
aniza

ce Sdružení pěstounských rodin je nestátní nezisková organizace. Je registrovaným poskytovatelem pěti sociálních služeb  
a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Rovněž je akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast sociálních služeb. 

Sdružení pěstounských rodin působí především v oblasti Jihomoravského, Zlínského a Plzeňského kraje. Některými aktivitami 
jeho činnost přesahuje do celostátní působnosti. 

profil
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Poradna náhra
dní ro

dinné
péče Brno

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat 
pomoc a podporu rodinám s dětmi přijatými do náhradní ro-
dinné péče tak, aby byl umožněn plnohodnotný vývoj dítěte 
ve fungujícím, přirozeném rodinném prostředí.

Cílem odborného sociálního poradenství je:
• pomoc uživatelům při hledání a uskutečňování různých 

možností řešení jejich nepříznivé situace a posilování 
schopnosti nacházet pomoc ve svém přirozeném prostředí.

• napomáhat uživatelům, aby byli sami schopni aktivně řešit 
vzniklou nepříznivou situaci.

• podpora při orientaci ve vlastních právech a povinnostech 
v dané situaci.

• pomáhat rodinám v obtížných a krizových situacích.
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí včetně upevnění kontaktu  
s přirozeným sociálním prostředím.

• zprostředkovat další nezbytnou odbornou pomoc.

Cílovou skupinou jsou:
• děti vyrůstající v náhradní rodinné péči
• rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
• žadatelé o náhradní rodinnou péči
• zájemci o náhradní rodinnou péči
• rodiče, příbuzné osoby a jiné osoby, které chtějí být  

v kontaktu s dítětem vyrůstajícím v NRP

Odborné sociální poradenství

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: Sylva Dvořáčková

poradna
17

Pavels
Lístek s poznámkou
Petra Zálešáková, DiS.
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Jaké činnosti nabízíme:
•  základní sociální poradenství
•  poskytování informací týkajících se náhradní rodinné 

péče prostřednictvím elektronické pošty, internetových 
stránek, telefonu, pošty nebo osobně (také přednášková 
činnost, sdílení zkušeností a předávání informací na kula-
tých stolech)

• informace v oblasti vzdělávání týkajícího se NRP
• sociálně-právní a psychologické poradenství
• zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím  

(například informace o tom, jak požádat o svěření dítěte 
do pěstounské péče, na koho se obrátit, kde si vyřídit dávky 
pěstounské péče), zprostředkování navazující služby dalšího 
odborníka (psychiatra, psychologa, terapeuta atd.)

• poradenství v oblastech: sociální systémy, právo,  
psychologie a vzdělávání

•  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí – vyřizování běžných 
záležitostí (tj. jak sepsat návrh soudu, informace týkající se 
práv rodičů ve vztahu k dětem, které vyrůstají v NRP atd.); 
dále pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a 
pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleně-
ní osob (například poradenství týkající se realizace kontaktů 
dětí vyrůstajících v náhradní rodině se svou vlastní rodinou)

• psychologická diagnostika

•  individuální, párová a rodinná psychoterapie
•  krizová intervence
•  zprostředkování informací pomocí tištěných informač-

ních materiálů týkajících se NRP, odborné literatury atd.

Celkový počet poskytnutí služby:

Počet jedinečných kontaktů (10 minut až 29 minut) 239

Počet jedinečných konzultací (30 min. a více) 468

Počet kontaktů (1 kontakt = 10 minut) 481

Počet intervencí (1 intervence = 30 minut) 822

Počet jedinečných konzultací s odborníky 
(OSPOD, sociální pracovnice ÚP, psycholog, 
právník)

159

Celkem poskytnutí služby klientům 707

Odborné sociální poradenství 369

Základní sociální poradenství 329

Osobně 242

Telefon 269

Zpráva, dopis 24

E-mail 170

Nad rámec činností:

Besedy u kulatého stolu

4. 4. 2013 Jak lépe porozumět dětem a jak je provázet na jejich cestě životem; Mgr. Šárka Pantůčková

2. 5. 2013 Jak mluvit, aby děti poslouchaly, a jak naslouchat, abychom si získali jejich důvěru;  
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

6. 6. 2013 Můj život v pěstounské rodině; 3 mladí lidé, kteří vyrostli v pěstounské rodině

12. 9. 2013 Příbuzenská pěstounská péče aneb nový životní začátek; pěstounka

3. 10. 2013 Co dělat, když… (výchovné problémy dětí); Mgr. Lenka Cupalová

7. 11. 2013 Nutriční terapie; Bc. Martina Daňková

Počet účastníků besed u kulatého stolu 85

Počet výtisků Průvodce náhradní rodinnou péčí 12 600

Počet vypůjčených knih odborné literatury 97
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Dohody o výkonu pěstounské péče

Od ledna 2013 v rámci změn souvisejících s přijetím novely 
zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mají pěstouni 
možnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče podle 
§ 47b zákona s některou z pověřených organizací. Smyslem 
uzavírání dohod je podpora výkonu pěstounské péče 
a doprovázení pěstounů v jejich náročné životní cestě. 
Právě dlouholetá spolupráce s pěstounskými rodinami je 
základní společnou hodnotou, díky níž můžeme poskytovat 
služby a ulehčovat situaci dětem, které neměly svůj vstup  
do života snadný.  

Naší snahou je individuální přístup ke každé pěstounské 
rodině. Klíčová pracovnice je osobou, která je pěstounské 
rodině v rámci naplňování dohody nejblíž. Zákon jí ukládá, 
aby byla v osobním kontaktu s rodinou i dětmi v dvoumě-
síčním intervalu. Tato pracovnice je se situací v rodině dobře 
obeznámena. Pomáhá s řešením i naplňováním individuální-
ho plánu ochrany dítěte i plánu vzdělávání pěstounů. Může 
být nápomocna při realizaci styku dítěte s rodiči a pomáhá 
řešit krizové situace i respitní péči. Doporučuje pěstounům  
vhodné vzdělávací programy a terapeutickou  
i poradenskou pomoc. Podílí se na přípravě aktivit, vzděláva-
cích programů, terapií, setkávání i relaxačních pobytů.

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Brno

Činnost: pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Číslo pověření: JMK 21355/2013

Místo poskytování činnosti: Anenská 10, 602 00 Brno

Odpovědná osoba: Sylva Dvořáčková, Petra Zálešáková

Pavels
Lístek s poznámkou
DiS. 



V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
vykonáváme tyto činnosti:
•  pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problé-

mů souvisejících s péčí o dítě
•  poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům 

při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené

•  v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů 
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

•  výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a, to je vyhledává-
ní dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

• činnost zaměřená na ochranu před škodlivými vlivy  
a předcházení jejich vzniku

•  zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů  
pro děti

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle  
§ 47b zákona

•  převzetí zajišťování přípravy žadatelů o zprostředkování 
osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny

• poskytování odborného poradenství a pomoci žadate-
lům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a 
poskytování pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům 
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte  
do pěstounské péče

• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, 
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěs-
tounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování 
výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto 
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a 
poradenskou péči poskytnout

•  vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností

Naším primárním posláním je podpora dětí a pěs-
tounských rodin a posilování jejich kompetencí ke zvládnutí 
různých obtíží, které se mohou vyskytnout v průběhu souži-
tí s přijatými dětmi. Zabezpečujeme síť odborníků, na které 
se mohou pěstouni s důvěrou obrátit a u nichž naleznou 
potřebnou podporu i možnost doprovázení při náročné 
péči o svěřené děti.

Za nejdůležitější považujeme navázání partnerských 
vztahů s rodinami na bázi důvěry, spolehlivosti a otevřenosti. 
Pomáhají v tom pravidelná setkávání s pěstouny i dětmi  

v pěstounské péči. Komplexní práce s rodinou podporuje 
naplňování potřeb dítěte, jeho sociální i psychický vývoj  
a rozvoj jeho identity.

Vytváříme platformu pro společná setkávání pěstounů, 
sdílení zkušeností i vzájemnou podporu a pomoc. 

Činnost Poradny NRP Brno v rámci DOVPP v číslech:  

Počet rodin, které doprovázíme v rámci DOVPP 123
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Aktivity uskutečněné v roce 2013

Druh aktivity Datum konání Místo Popis

Semináře

18. 4. 2013 Brno MUDr. Taťjana Horká – Jak podpořit zdravý vývoj u dětí

2. 5. 2013 Brno Mgr. Petr Vaněk – Kouzelná moc příběhu

27. 5. 2013 Brno MUDr. Taťjana Horká – Jak podpořit zdravý vývoj u dětí II.

12. 6. 2013 Brno MUDr. Robert Kulísek – Včasné rozpoznání příznaků duševní 
poruchy u dětí

17. 6. 2013 Brno Mgr. Michaela Širůčková – Proč děti zlobí?

10. 10. 2013 Brno Doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. – Syndrom vyhoření a pěstoun-
ská péče

5. 11. 2013 Brno Mgr. Petr Vaněk – Poslušné, nebo (ne)poslušné dítě?

11. 11. 2013 Brno PhDr. Jeroným Klimeš – Finance a rodina

18. 11. 2013 Brno MUDr. Taťjana Horká – Jsme v souladu sami se sebou a se 
svými dětmi

Vzdělávací  
víkendy

21.–23. 6. 2013 Nedvědice Mgr. Petr Vaněk – Koučování pro rodiče

26.–28. 7. 2013 Nedvědice Mgr. Petr Vaněk – Koučování pro rodiče

13.–15. 9. 2013 Blansko  
– Češkovice

Mansio – Spolu a jinak ve výchově

20.–22. 9. 2013 Nedvědice Mgr. Petr Vaněk – Koučování pro rodiče

Druh aktivity Datum konání Místo Popis

Vzdělávací  
víkendy

1.–3. 11. 2013 Bystřice  
pod Hostýnem

Pantůčková – Feuersteinova metoda

Pobyty pro rodiny 
s dětmi

21.–24. 2. 2013 Stříbrnice Prodloužený víkend na horách

29. 6. – 6. 7. 2013 Horní Bečva Vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi I

17.–24. 8. 2013 Stříbrnice Vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi II

Relaxační a terapeu-
tické víkendy

19.–21. 4. 2013 Vranov u Brna Víkend pro maminky

18.–20. 10. 2013 Vranov u Brna Arteterapeutický víkend

13.–15. 12. 2013 Blansko  
– Češkovice

Duchovní víkend pro pěstouny

Rodinná setkávání  
s volnočasovým 
charakterem

24. 3. 2013 Brno Setkání rodin v zábavním parku Bongo

13. 4. 2013 Kuřim Setkání rodin ve Wellness Kuřim

4. 5. 2013 Dolní Rakousko Společný výlet rodin

28. 9. 2013 Telnice Den SPR

20. 10. 2013 Brno Setkání rodin v zábavním parku Bongo

16. 11. 2013 Kuřim Setkání rodin ve Wellness Kuřim

6. 12. 2013 Brno-Bystrc Mikulášská besídka

Supervizní setká-
vání pěstounů

5. 10. 2013 Vranov u Brna Supervize s PaedDr. Chytrým

21. 9., 19. 10., 16. 
11., 14. 12. 2013

Brno Pravidelná supervize pěstounů
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Poslání: Posláním poradny je všestranně přispívat ke zlep-
šení života a šancí dětí, které nemohou žít s rodiči. Podpora 
rodin s přijatými dětmi.

Cílem poradny náhradní rodinné péče je:
•  poskytovat odborné sociální poradenství rodinám  

s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemcům a žadatelům 
o NRP.

•  poskytovat sociálněterapeutickou činnost vždy s ohledem 
na potřeby uživatelů.

•  napomáhat uživatelům, aby byli sami schopni aktivně řešit 
vzniklou nepříznivou situaci a nacházet pomoc ve svém 
přirozeném prostředí.

•  zprostředkovat další nezbytnou odbornou pomoc.
•  poskytovat podporu při orientaci ve vlastních právech  

a povinnostech v dané situaci.
•  pomáhat při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí včetně upevnění kontaktu 
s přirozeným sociálním prostředím.

Cílová skupina jsou:
•  děti vyrůstající v náhradní rodinné péči
•  rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
•  žadatelé o náhradní rodinnou péči
•  zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Plzeň

Druh služby: odborné sociální poradenství

Číslo registrace: 9060458

Místo poskytování služby: Borská 55, 301 00 Plzeň

Odpovědná osoba: Mgr.Daria TolknerováPoradna náhra
dní ro

dinnépéče Plzeň



• příbuzní dítěte a jiné osoby, které chtějí být v kontaktu  
s dítětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, je-li to  
v zájmu dítěte

Aktivity střediska:

Poradna poskytuje poradenskou, konzultační a zprostřed-
kovatelskou pomoc a sociálně-terapeutickou péči při řešení 
široké škály výchovných a vývojových potíží u 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 pěstoun-
ské péči s biologickou rodinou či jinými blízkými osobami 

v neutrálním prostředí poradny (tzv. asistované 
kontakty). Pracovníci poradny přispívají pravidelně do časo-
pisu Průvodce náhradní rodinnou péčí odbornými články, 
kterými informují o činnosti poradny a novinkách z oblasti 
náhradní rodinné péče z domova i zahraničí. 

Poradna dále poskytuje osobní, e-mailové i telefonické 
konzultace zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči. 
Je také místem pro konzultace a praxe studentů. Poradna  
propaguje myšlenku náhradní rodinné péče mezi veřejností  
i formou besed na školách apod. Při většině činností využíváme 
pomoci dobrovolníků z našeho dobrovolnického programu.

Kromě poradenské a sociálněterapeutické činnosti 
zastřešuje poradna vzdělávací, společenské a rekreační  
akce pro náhradní rodiče a rodiny s dětmi v náhradní  
rodinné péči. 

Seznam akcí pořádaných v r. 2013

17. 1. Kulatý stůl „Jaké změny přinese novela zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí“

3. 2. Divadlo Kouzelná flétna

13. 2. Kulatý stůl „Sociální prevence – beseda 
s kurátorkou pro mládež“ (Ing. Kleknerová)

9. 3. Dům pohádek

20. 3. Kulatý stůl „Daňové poradenství pro pěstouny“ 
(A. Vacková)

17. 4. Kulatý stůl „Na co se dát očkovat“  
(MUDr. Fránová)

15. 5. Kulatý stůl „Rizikové chování dospívajících“ 
(MUDr. Fránová)

12. 6. Kulatý stůl „Beseda s psycholožkou z pedago-
gicko-psychologické poradny (PhDr. Střelcová)

18. 9. Kulatý stůl „Příprava dětí na kontakt  
s vlastními rodiči“

Seznam akcí pořádaných v r. 2013

4. 10.
2. Plzeňský den pěstounských rodin (v rámci 
programu vystoupili profesionální pěstouni 
manželé Hláskovi)

16. 10. Kulatý stůl „Budování identity přijatého dítěte“

13. 11. 
Kulatý stůl „Příprava dětí na odchod z pěs-
tounské rodiny po dosažení zletilosti“ (beseda 
s pěstounkou Bartoníčkovou)

11. 12. Kulatý stůl „Rizikové chování“

 Činnost Poradny NRP Plzeň v číslech:

Počet kontaktů – sociálně-právní poradenství 
(individuální sociální poradenství – telefonické, 
internetové, osobní):    

793

Počet účastníků na akcích Poradny NRP Plzeň 
v r. 2013:  

105

poradna
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Dohody o výkonu pěstounské péče

Od ledna 2013 v  rámci změn souvisejících s přijetím novely 
zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mají pěstouni 
možnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče podle 
§ 47b zákona s některou z pověřených organizací. Smyslem 
uzavírání dohod je podpora výkonu pěstounské péče 
a doprovázení pěstounů v jejich náročné životní cestě. 
Právě dlouholetá spolupráce s pěstounskými rodinami je 
základní společnou hodnotou, díky níž můžeme poskytovat 
služby a ulehčovat situaci dětem, které neměly svůj vstup  
do života snadný.  

Naší snahou je individuální přístup ke každé pěstounské 
rodině. Klíčová pracovnice je osobou, která je pěstounské 
rodině v rámci naplňování dohody nejblíž. Zákon jí ukládá, 
aby byla v osobním kontaktu s rodinou i dětmi v dvoumě-
síčním intervalu. Tato pracovnice je se situací v rodině dobře 
obeznámena. Pomáhá s řešením i naplňováním individuální-
ho plánu ochrany dítěte i plánu vzdělávání pěstounů. Může 
být nápomocna při realizaci styku dítěte s rodiči a pomáhá 
řešit krizové situace i respitní péči. Doporučuje pěstounům 
vhodné vzdělávací programy, terapeutickou i poradenskou 
pomoc. Podílí se na přípravě aktivit, vzdělávacích programů, 
terapií, setkávání i relaxačních pobytů.

Název střediska: 

Poradna náhradní rodinné péče Plzeň

Činnost: pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Číslo pověření: JMK 21355/2013

Místo poskytování činnosti: Borská 55, 301 00 Plzeň

Odpovědná osoba: Mgr. Daria Tolknerová
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V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
vykonáváme tyto činnosti:
•  pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problé-

mů souvisejících s péčí o dítě
•  poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům 

při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené

•  v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů 
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

•  výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a, to je vyhledávání 
dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

•  činnost zaměřená na ochranu před škodlivými vlivy a 
předcházení jejich vzniku

•  uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b 
zákona

•  poskytování odborného poradenství a pomoci žadate-
lům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a 
poskytování pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům  
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte  
do pěstounské péče

•  poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, 
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstoun-
ské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu 
požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou  
a poradenskou péči poskytnout

•  vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností.

Naším primárním posláním je podpora dětí a pěs-
tounských rodin, posilování jejich kompetencí ke zvlád-
nutí různých obtíží, které se mohou vyskytnout v průběhu 
soužití s přijatými dětmi. Zabezpečujeme síť odborníků, 
na které se mohou pěstouni s důvěrou obrátit a u nichž 
naleznou potřebnou podporu i možnost doprovázení 
při náročné péči o svěřené děti. V Poradně NRP Plzeň 
odbornou pomoc zajišťují dvě psycholožky s psychote-
rapeutickým výcvikem v rodinné a systemické terapii a 
dvě sociální pracovnice. Spolupracujeme i s právníkem, 
dětskou lékařkou, genetičkou, logopedkou a daňovou 
poradkyní.

Za nejdůležitější považujeme navázání partnerských 
vztahů s rodinami na bázi důvěry, spolehlivosti a otevřenos-
ti. Pomáhají v tom pravidelná setkávání s pěstouny i dětmi 
v pěstounské péči. Komplexní práce s rodinou podporuje 
naplňování potřeb dítěte, jeho sociální i psychický vývoj  
a rozvoj jeho identity.

Vytváříme platformu pro společná setkávání pěs-
tounů, sdílení zkušeností i vzájemnou podporu a pomoc.    

Pro pěstouny, kteří s námi uzavřeli dohodu o výkonu 
pěstounské péče, pořádáme vzdělávací semináře (dle jejich 
vzdělávacího plánu).

Byly uspořádány např. tyto semináře:
•  seminář „Problematika dospívajících dětí v pěstounské péči“ 
•  seminář „Specifické poruchy učení a chování u dětí“  

(s PhDr. L. Střelcovou) 

•  semináře v rámci vzdělávacího programu během pobytu 
v Úborsku u Klatov (příklady probíraných témat – Po dob-
rém, nebo po zlém – odměny a tresty ve výchově, Duševní 
hygiena pěstouna – jak můžeme relaxovat, Vývojové úkoly 
v jednotlivých obdobích života apod.) 

•  seminář „Praktické dopady novely SPOD“ (se spolutvůrcem 
novely PhDr. M. Macelou) 

•  seminář „Prevence problémového chování u dětí a dospí-
vajících v pěstounské péči“

Seznam volnočasových akcí pořádaných pro pěstouny, kteří s naší organizací uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče  
v dubnu až červnu 2013

12. 4. Lekce potápění (pořádal Klub potápěčů OSAC Plzeň)

16. 5. Návštěva Západočeského muzea

8. 6. Návštěva zoo v Plzni

10. –17. 8.

Relaxačně-vzdělávací týden pro pěstounské rodiny v Úborsku u Klatov. Každé dopoledne byl nabízen program 
pro děti (výtvarné a sportovní aktivity), odpoledne pak výlety a akce pro celé rodiny (např. návštěva hradu 
Klenová, posezení u táborového ohně), v podvečer pak další aktivity pro děti (pohybové aktivity na tanečních 
podložkách, sportovní hry).

14. 9. Tyjátr (návštěva zábavního centra pro děti)

4. 10. 2. Plzeňský den pěstounských rodin



Seznam volnočasových akcí pořádaných pro pěstouny, kteří s naší organizací uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče  
v dubnu až červnu 2013

16. 11. Keson Mrákov u Domažlic (návštěva podvodní kabiny a pozorování života ve vodě)
Pěstounům, kteří s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče (dále jen DOVPP), nabízíme dále 
individuální vzdělávání, které zajišťují klíčoví pracovníci poradny. Pěstouni mají možnost využívat naši knihovnu  
s odbornou literaturou (týkající se tematiky náhradní rodinné péče), a mohou se tak vzdělávat i doma.

Činnost Poradny NRP Plzeň v rámci DOVPP v číslech:

Počet pěstounských rodin, které doprovázíme  
v rámci DOVPP:  
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Posláním služby je nabídnout odlehčení od náročné péče 
rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.

Cílem odlehčovací služby je pomoci rodinám, které se starají 
o dítě v náhradní rodinné péči, které vyžaduje zvýšenou 
nebo nepřetržitou péči z důvodu mentálního, fyzického 
nebo kombinovaného handicapu v možném spojení s de-
privací z ústavní výchovy. Pomoc spočívá v zajištění odborné 
a spolehlivé péče o dítě, a to s přihlédnutím k individualitě 
každého dítěte.

Tato pomoc a podpora:
• se snaží předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání 

náhradních rodičů, jehož následkem by mohlo být navrá-
cení dítěte do ústavní péče.

• se podílí na rozvoji dítěte v náhradní rodinné péči pro-
střednictvím aktivizace dětí dlouhodobou systematickou 
výchovně-vzdělávací prací s dítětem.

•  odbourává sociální izolaci náhradních rodičů.
•  umožňuje, že si náhradní rodiče mohou na určitý čas od-

počinout 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, 
náhradní rodiče se mohou věnovat ostatním dětem.

Název střediska:                   

Poradna náhradní rodinné péče Brno

Číslo registrace:  8639310

Místo poskytování služby: území Jihomoravského kraje

Odpovědná osoba:  Petra Zálešáková, DiS., 

Mgr. Lenka Skurská

služba
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Klientem může být pěstoun, osvojitel, poručník nebo osoba, 
které bylo dítě svěřeno do péče a která zároveň není jeho 
biologickým rodičem.

Uživatelem služby je dítě v náhradní rodinné péči.

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, komuni-

kace 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 apod.
• začlenění dítěte do plnohodnotného života, pomoc  

při uspokojování a naplňování potřeb, snů a přání dětí
• podpora sourozeneckých vztahů
• pomoc při rozšíření odborné sítě pro dítě a rodinu
• zprostředkování služeb Sdružení pěstounských rodin – 

pomoc při získávání grantů a příspěvků na dítě, odborné 
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 poskytované dětem při osobní péči  
• oblékání, stravování, osobní hygiena (koupání, pomoc  

na WC), česání atd.
• možnosti využití referenčního vozu k dopravě han-

dicapovaných dětí na zájmovou nebo rehabilitační 
činnost či k lékaři

Pracovník odlehčovací služby dodržuje následující zásady 
poskytování služby:
• plně spolupracuje s náhradním rodičem, společně  

s ním stanovuje náplň individuálních plánů a hranic 
dítěte

• organizuje program dle přání a potřeb náhradního rodiče 
a dítěte

• respektuje názory a přístup náhradního rodiče k výchově 
dítěte (s ohledem na práva a povinnosti dítěte)

• vytváří přátelské podmínky, v nichž se dítě může přirozeně 
projevovat a cítit se bezpečně, dávat najevo svá přání  
a projevovat vlastní vůli

Odlehčovací služba v číslech 

Počet kontaktů v roce 2013  90

Počet hodin přímé terénní práce 353  

Počet rodin 10

Počet klientů 19 rodičů

Počet uživatelů 28 dětí

Sociální služba byla nahrazena službou respitu vycházející 
z novely zákona č. 359/1999 Sb. 2. 1. 2014 byla odlehčovací 
služba ukončena.

služba
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Posláním pobytové služby domy na půli cesty je poskytnout 
podporu a pomoc mladým lidem vyrůstajícím v daném  
životním období mimo rodinu, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci a potřebují vytvořit funkční zázemí na své cestě  
k samostatnosti a aktivnímu začlenění se do běžného života 
společnosti.

Cílem nabídky odborné pomoci, osobní asistence a aktivi-
začních činností je podpora větší aktivity mladých dospělých, 
která povede k vyšší úspěšnosti při jejich začleňování  
do samostatného života, a podpora při zvyšování jejich kva-
lifikace, která povede k jejich lepšímu pracovnímu uplatnění.

Cílovou skupinou jsou zletilé osoby do 26 let opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popř. osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, zletilé 
osoby propuštěné z výkonu trestu, z jiných sociálních zaří-
zení, z pěstounských rodin a další osoby ohrožené sociálním 
vyloučením či jinak znevýhodněné.

Metody práce: Způsob poskytování sociálních služeb  
v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám 
klientů (individuální práce s klientem). Práce se skupinou 
(sociálněterapeutická činnost zaměřená na nácvik sociálních 
dovedností), osobní asistence a též aktivizační programy 

Název střediska: Dům na půli cesty

Druh služby: domy na půli cesty

Číslo registrace: 6087955

Projekt: Zajištění vybraných služeb sociální prevence  

v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, 

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednic-

tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost a státního rozpočtu ČR.

Číslo smlouvy: 011614/11/OSV

Místo poskytování služby: Velký Dvůr 134,  

691 23 Pohořelice

Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd,  

manažer-ekonom projektu

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Nevrkla,  

vedoucí střediska

Dům
na půli cesty



dům
42

dům
43

realizované v Domě na půli cesty nebo prostřednictvím 
vzdělávacích a pracovních aktivit. Sociální práce týmu od-
borných pracovníků je zaměřena na přímou práci s uživateli 
a především na rozvíjení sociálních dovedností a schopností 
v praktické rovině včetně sestavování životopisů a motivač-
ních dopisů či vyplňování evidencí na úřadu práce a žádostí 
o sociální dávky.

Publicita je dodržována v podobě povinného minima publi-
city Individuálního projektu Jihomoravského kraje a v rámci 
pravidel Sdružení pěstounských rodin.

Podpora uživatelů služeb: Uživatele služeb podporujeme 
při uplatnění na trhu práce, a to jednak zprostředkováním 
pracovních kontaktů se zaměstnavateli či na úřadech práce, 
jednak poradenstvím prostřednictvím odborných pracovní-
ků Domu na půli cesty či přístupem na internet. Podporuje-
me budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností 
v rámci bezplatného aktivizačního pracovního programu 
v areálu Domu na půli cesty, a to zapojením klientů jak 
do činnosti ekofarmy (péče o koně a další zvířectvo), tak  
i při zajištění běžného provozu pracoviště (péče o zelené 
plochy, květinovou výzdobu, příprava palivového dříví,  
úklid a výzdoba budovy, drobné opravy aj.).

Aktivizační činnosti: Prostředí naší ekofarmy skýtá možnosti 
ergoterapie (péče o koně, kočky a drůbež), provozování 
animoterapie (léčby prostřednictvím zvířat), léčebného 
pedagogicko-psychologického ježdění a hipoterapie (léčby 
prostřednictvím koní), což je zvlášť přínosné pro uživatele 
trpící citovou či psychickou deprivací. Tato činnost byla  
v průběhu roku 2013 zajištěna pracovnicí v sociálních 
službách Sdružení pěstounských rodin. Uživatelům je rovněž 
poskytována pomoc při obnovování a upevňování vztahů  
s rodinou.

Pracovní skupiny: Pracoviště je zapojeno do pracovních sku-
pin města Brna Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pro-
blematika bydlení s doprovodnou sociální službou a rovněž 
do komunitního plánování sociálních služeb města Pohořelic. 
Spolupracujeme se školskými a ústavními zařízeními na jižní 
Moravě, Vysočině, ve Zlínském a Olomouckém kraji i s obec-
ními 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.

Hodnocení služby: Kvalitativní hodnocení služby je pro-
váděno formou pohovorů uživatelů služeb se sociálními 
pracovníky a psycholožkou Sdružení pěstounských rodin. 
Zpětná vazba probíhá každý den při pravidelných kontak-

tech uživatelů služeb se zaměstnanci zařízení, při komunit-
ním setkávání (tzv. kolečku), dále při hodnocení individuál-
ních plánů uživatelů, při hovorech s uživateli a při ukončení 
pobytu, popř. při následných kontaktech.

Kontroly a inspekce: Odbor sociálních věcí KrÚ JmK provedl 
dne 21. 5. 2013 v našem zařízení místní šetření realizačního 
týmu Individuálního projektu Jihomoravského kraje. Dne  
29. 7. 2013 byla provedena tematická kontrola Oddělením 
kontrolní činnosti Krajského ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje.

Aktivity střediska v roce 2013

Opravy, aktivizační činnosti, propagace: V důsledku mi-
mořádné události (požár 1. NP budovy Domu na půli cesty 
dne 25. 7. 2013) byly provedeny sanační a kompletační práce 
v celkové hodnotě 915 000 Kč. Byly provedeny veškeré pře-
depsané revize a kontroly a následná kontrola HZS Jihomo-
ravského kraje ohledně dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně. 

Uživatelé služeb pečovali o několik záhonů se zeleni-
nou. Zhotoveny byly různé upomínkové předměty (gelové 
svíčky, hračky, vánoční přání aj.), které byly prezentovány  
na veřejnosti. 

Vzdělávání pracovníků: Manažer-ekonom sociální služby 
byl účastníkem semináře týkajícího se změn při odcházení 
dětí z ústavů, mezinárodní konference Spolupráce v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí a konference SOS vesniček.
Vedoucí pracoviště se zúčastnil konference Deinstituciona-
lizace sociálních služeb, konference k sociálnímu bydlení, 
jednání pracovních skupin Podpora procesů v sociálních 
službách a Bydlení s doprovodnou sociální službou, seminá-
ře v rámci projektu Mosty z chudoby a motivačního kurzu 
projektu na podporu sociálního podnikání, dále konference 
Podpora plánování sociálních služeb v JmK, semináře Inspi-
rujme se a sdílejme a společně se sociálními pracovnicemi 
odborné stáže zaměřené na sdílení dobré praxe v domech 
na půli cesty.

Sociální pracovnice se zúčastnily semináře Kontakt  
s biologickou rodinou, akreditovaného kurzu Hranice  
ve vztahu s klientem, konference Veřejná podpora ve vztahu 
k sociálním a zdravotním službám, workshopu Psychologie 
a typologie osobnosti, školicí akce Efektivní komunikace a 
zvládání konfliktů, vzdělávacího semináře Rodina a finance a 
několika odborných stáží a dalších vzdělávacích akcí v rámci 
Sdružení pěstounských rodin.

Pracovníci v sociálních službách absolvovali kurz 
zaměřený na jejich profesi a kurzy Základy hiporehabilitace  
v praxi a Využití hiporehabilitace v sociálních službách.
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Vzdělávání uživatelů služeb: Uživatelé se zapojili do 
vzdělávacích a pracovních aktivit spolupracujících subjektů 
Santia a Tripitaka (3 uživatelé) a projektu Chci pracovat  
(5 uživatelů). Pro všechny uživatele byl uspořádán kurz 
finanční gramotnosti a beseda s vedoucím terapeutického 
zařízení Salebra na téma drogové prevence.

Spolupráce, aktivity a kontakty: Na půdě Domu na půli 
cesty se uskutečnily stáže a pracovní setkání se spolupracu-
jícími partnery z dětských domovů, výchovných ústavů pro 
mládež, domů na půli cesty, Waldorfské ZŠ, Odborného uči-
liště Cvrčovice, ZŠ Ibsenova a dalších institucí sociální péče, 
s pracovníky Probační a mediační služby ČR, kurátory apod. 
Dále zde proběhly kurzy léčebného ježdění na koni pro naše 
uživatele a pro partnerské zařízení ZŠ Ibsenova.

Navštívili jsme akce partnerských a spolupracují-
cích zařízení (Waldorfská ZŠ, ZŠ Ibsenova, DD Mikulov, DD 
Znojmo, Kulturní a informační centrum Pohořelice a město 
Pohořelice). Pokračovala naše spolupráce s Rybníkářstvím 
Pohořelice a Lesy ČR, závod Židlochovice, s firmou AVE,  
se sdružením Soroptimist Int. Club Brno I., Nadačním fon-
dem pomoci a Odborem sociálním MěÚ Šlapanice. Několik 
návštěv jsme uskutečnili v rámci odborných stáží (VÚM  
Mor. Krumlov, Azylový dům Znojmo, Domov pro matky  
a otce v tísni Znojmo aj.).

Naše zařízení navštívilo v rámci spolupráce 16 zá-
stupců partnerských subjektů.

Akce pro uživatele služeb: Velikonoční zdobení s Klubem 
seniorů Pohořelice, akce klubu Coolna Znojmo, Netopeer 
Znojmo, účast v televizním pořadu Dobré ráno, divadelní 
představení v Brně, stánek na pohořelických slavnostech a 
soutěži o nejlepší pohořelický salát, návštěva Pálavy, sbírání 
hub, Zámecký turnaj ve stolním tenisu, vánoční pečení cuk-
roví ve spolupráci s SI Club Brno I. a předvánoční posezení  
v Domě na půli cesty.

Dobrovolnictví a praxe: Praxi vykonalo 7 studentek a 
studentů sociálních oborů. S Domem na půli cesty spolupra-
covala 1 dobrovolnice.

Publicita a prezentace: Dům na půli cesty se prezentuje  
i prostřednictvím webových stránek www.dumnapulicesty.cz, 
www.pestouni.cz a časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí.

V rámci tématu Na půl cesty pořadu Dobré ráno 
na Dvojce (ČT 2 dne 25. 2. 2013) se vedoucí a 1 uživatel 
zúčastnili živého vysílání. Manažer-ekonom byl účastníkem 
panelové diskuse o náhradní rodinné péči v ČRo (20. 5.).  
V pohořelickém zpravodaji 8/2013 bylo otištěno poděkování 
Domu na půli cesty. Prezentace služby na pohořelických 

slavnostech, soutěži O nejlepší salát Pohořelic a na pracov-
ním setkání ke komunitnímu plánování ve Znojmě. 

Informace o službě: O službě se informovalo 32 zájemců, 
smlouva byla uzavřena s 10 novými uživateli služeb, smlouva 
byla ukončena s 15 uživateli. 

Kapacita služby: Kapacita služby byla stanovena na 15 uži-
vatelů služeb. V průběhu fungování Individuálního projektu 
JmK byla kapacita služby (prostřednictvím lůžkodnů) napl-
ňována v průměru na 71 %, v roce 2013 na 57 %.

Zpracoval: Mgr. Ladislav Nevrkla
vedoucí Domu na půli cesty 

Pohořelice – Velký Dvůr 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Dům na půli cesty v číslech

Uživatelé služeb v daném období Počet uživatelů 
služeb – muži/
ženy

Počet uživatelů k 31. 12. 2012 14, z toho 7 žen

Počet nově přijatých v roce 2013 10, z toho 6 žen

Počet ukončených pobytů v roce 2013 15, z toho 8 žen

Počet uživatelů k 31. 12. 2013 9, z toho 5 žen

Celkový počet uživatelů v roce 2013 24, z toho 13 žen
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NZDM Pestrá klubovna je nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež nacházející se v Brně na ulici Václavská 31/15  
a 225/13. 

Posláním NZDM Pestrá klubovna (dále jen klubovny) je 
zlepšení kvality života dětí a mládeže pocházejících ze so-
ciálně znevýhodňujícího prostředí a zažívajících nepříznivé 
životní situace. Provozem klubovny umožňujeme dětem a 
mládeži trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí 
a poskytujeme jim potřebnou pomoc a podporu při řešení 
každodenních problémů, se kterými jsou naši uživatelé 
konfrontováni.

Klubovna v roce 2013 poskytovala své služby vždy  
od pondělí do čtvrtka od 14.00 do 18.00, anonymně, bez-
platně a dobrovolně. Klubovna nabízela také individuální 
konzultace a outdoorové činnosti, a to vždy dle domluvy, 
potřeby nebo možností klientů (v pátky i o víkendech). 

Cílovou skupinu klubovny tvoří děti a mládež ve věku 6–18 let, 
 které pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, 
zažívají nepříznivé situace a vyskytují se v lokalitě Staré Brno 
a okolí.

Cíle NZDM Pestrá klubovna:
• zvýšení a rozvoj sociálních návyků prostřednictvím  

Název střediska: NZDM Pestrá klubovna 

Druh služby: nízkoprahové zařízení

Číslo registrace: 3732399

Místo poskytování služby: Václavská 15, 603 00 Brno

Odpovědná osoba: Bc. Martina Křápková, DiS. 
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výchovného působení na uživatele služby
•  rozvoj volních schopností uživatelů služby
•  rozvoj a upevňování vztahů uživatelů (rodinných, kama-

rádských, společenských)
•  předcházení/ zabránění sociálněpatologickým jevům 

nebo omezení těchto jevů, týkajících se cílové skupiny,  
a podpora zdravého životního stylu

•  podpora v nepříznivých životních situacích uživatele
•  podpora začleňování uživatelů služeb do skupiny jejich 

vrstevníků i do společnosti
•  podpora při prosazování zájmů uživatelů služeb ve skupině 

vrstevníků, komunitě nebo celé společnosti
•  podpora pozitivního postoje ke vzdělávání a vedení  

k samostatnosti
• podpora smysluplného trávení volného času

Program klubovny v roce 2013 byl zaměřen na:
a) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí. Nejčastěji se jedna-
lo o základní sociální poradenství, komunikaci s blízkou oso-
bou ve prospěch uživatele, pomoc při vyřizování okamžité 
dávky pomoci v hmotné nouzi na zaplacení vzdělávací  
aktivity uživatele nebo pomoc při hledání brigády, střední 
školy nebo středního odborného učiliště. Dále doprovod  
do spolupracujících a jiných organizací (doprovod na úřad 

práce, Ligy lidských práv, školy a dalších vzdělávacích zaříze-
ní), informační servis, poradenství, krizová intervence, zdra-
votní ošetření, individuální plánování, telefonní kontakty  
s klienty nebo jejich příbuznými ve prospěch klienta, podpo-
ra při řešení stížností uživatelů.
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – vycházely  
z potřeb a zakázek uživatelů. Klubovna je nabízela ve formě:
1. řízených činností – zaměřují se na podporu vzdělávání, 
rozvoj dovedností, schopností a pracovních návyků, při-
pravované a realizované pracovníky služby. V roce 2013 se 
realizovaly tyto činnosti: 
• pravidelné workshopy – PC workshop, orientální tance, 

výtvarný, hudební, dramatický workshop, klub deskových 
her, dívčí kluby

•  doučování, vzdělávací soutěže, logopedická cvičení
•  rekonstrukce tančírny
•  prezentace klientů služby (Den radnice Brno-střed,  

Bambiriáda a Bezpečiáda)
2. neřízených činností – vycházely ze zakázky a přání uživa-
telů, byly jimi různé sportovní, výtvarné, taneční a hudební 
aktivity, ale také podílení se na chodu klubu, jeho programu 
a úpravách interiéru. V roce 2013 se jednalo o tyto činnosti: 
•  vylepšování klubovny (malování nábytku a stěn)
• nevšední činnosti (diskotéka v klubu, taneční a hudební 

vystoupení, přespávačka v klubu)

•  sportovní činnosti (florbal, box, sebeobrana, stolní fotbá-
lek, turnaje a soutěže)

• outdoorové činnosti (výjezdy na kolečkových bruslích, spor-
tovní aktivity v parcích, návštěva koupaliště na Kraví hoře)

c) preventivní programy – jednalo se o specifické i nespe-
cifické programy primární prevence, které se v klubovně 
realizovaly formou her, volnočasových aktivit a individu-
álních rozhovorů. Od ledna do prosince 2013 se v NZDM 
Pestrá klubovna realizovala témata: Kouření a jeho škodli-
vost; Moje zkušenosti s marihuanou, Agrese a její dopady; 
Bezpečně na internetu; Co pro mě znamená kamarádský 
vztah; Co pro mě znamená partnerský vztah; Jak se v životě 
nezadlužit.
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
– jednalo se o různé výlety, návštěvy a doprovod do různých 
institucí (střední školy, střední odborná učiliště, jiná nízko-
prahová zařízení pro děti a mládež, střediska volného času a 
další). V roce 2013 se jednalo o: lyžařský tábor, Cool cup  
v NZDM Coolna Znojmo, vystoupení na Bezpečiádě a Bambi-
riádě, výlet na Dívčí hrady, návštěva NZDM Jonáš, vernisáž  
a prezentace služby NZDM Pestrá klubovna, návštěva  
MC Loučka, návštěva ZŠ Křídlovická. 

Kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení poskytování 
služeb je garantováno interní metodikou evidence úkonů, 
která poskytuje podrobná data o poskytované službě.

S každým potenciálním zájemcem o službu je uza-
vřena ústní nebo písemná dohoda o poskytování sociální 
služby. V dohodě si uživatel stanovuje cíl, kterého chce  
v rámci docházení do klubu dosáhnout. Tyto cíle jsou se 
sociálními pracovníky revidovány a nadále obnovovány  
ve formě individuálního plánování. Každý uživatel je veden 
pod kódem a má svou vlastní složku, ve které je vedena  
jeho kazuistika. Tyto karty jsou uživatelům k dispozici,  
na vyžádání do nich mohou nahlédnout a jejich obsah je  
s nimi konzultován a hodnocen.

Každý den poskytnuté služby NZDM Pestrá klubovna 
je zaznamenáván do evidenční knihy, která je následně pře-
pisována do elektronické podoby, z níž je vedena statistika 
navázaných kontaktů a realizovaných intervencí. 

V roce 2013 bylo provedeno: 

kontaktů 2 551

intervencí 971

Služba v roce 2013 pracovala s 218 uživateli. 

Spolupracující partnerské instituce v roce 2013: Úřad 
práce města Brna, Ratolest, o.s., Armáda spásy, o.s., Pracovní 
skupina NUTS II JV, Liga lidských práv, o.s., Euforall, o.s.,  
Kávéeska, p.o., Mateřské centrum Loučka, MŠ a ZŠ Křídlovická, 
Masarykova univerzita.
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Náhradní rodiny měly příležitost využít komplexní  
nabídky služeb projektu doprovázení a vybrat si právě 
tu, kterou aktuálně nejvíc potřebují.  

Byly realizovány konzultace se sociální pracov-
nicí, psycholožkou, asistovaný kontakt, dále vzdělávací 
semináře, terapeutický pobyt a odlehčovací služba. 
Přínos pro jednotlivé rodiny je individuální vždy podle 
jejich momentálních potřeb a požadavků na odbornou 
podporu a pomoc.

Vzhledem k zásadním systémovým a legislativním 
změnám na začátku realizace projektu byla pravidelná spo-
lupráce s pěstounskými rodinami, které uzavřely dohodu se 
Sdružením, převedena pod činnosti v rámci dohod o výkonu 
pěstounské péče. Proto se změnila cílová skupina klientů  
v projektu. 

Klienty se staly hlavně rodiny, na jejichž podporu 
zákon nepamatuje – rodiny, které nemohou mít uzavře-
nou dohodu o výkonu pěstounské péče, tzn. osvojitelé 
a pěstounské rodiny s již dospělými dětmi, které se 
nemohly osamostatnit, protože mají zdravotní postižení 
nebo jsou jinak znevýhodněné. Tyto rodiny však stále 
potřebují podporu odborníků.

Doprovázení
náhra

dních ro
din



Služba projektu Termíny a místo Popis a počet poskytnutí služby

Pravidelný kontakt s rodinami
Počet klientů služby: 8 náhradních rodin. 
Úzce souvisí s asistovaným kontaktem, 
konzultace s psycholožkou.

Termíny a místa konzultací 
byly určovány individuálně.

Poradenská pomoc rodinám s dětmi a jejich podpora, 
realizovala sociální pracovnice a psycholožka. 

Terapeutická pomoc rodinám Poradna Brno – dle indivi-
duální dohody s klienty

Konzultace s psycholožkou: 50

Vzdělávací semináře

18. 4. 2013 MUDr. Taťjana Horká – Jak podpořit zdravý vývoj  
u dětí

2. 5. 2013
Mgr. Petr Vaněk – Kouzelná moc příběhu; využití 
vyprávění pohádkových a mýtických příběhů  
ve výchově

27. 5. 2013 MUDr. Taťjana Horká – Jak podpořit zdravý vývoj  
u dětí II.

12. 6. 2013 MUDr. Robert Kulísek – Včasné rozpoznání příznaků 
duševní poruchy u dětí

10. 10. 2013 Doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. 
– Syndrom vyhoření a pěstounská péče

5. 11. 2013 Mgr. Petr Vaněk – Poslušné, nebo neposlušné dítě

Počet účastníků seminářů: celkem proběhlo 6 seminářů, dohromady 84 účastníků.

Odlehčovací služba

Pravidelná služba  
v průběhu trvání  
projektu na předem  
dohodnutém místě nebo  
v místě bydliště rodiny

Celkem 91 návštěv u 4 náhradních rodin
Byla realizována prostřednictvím výchovných, vzdě-
lávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním 
kontaktu se společenským prostředím.
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Služba projektu Termíny a místo Popis a počet poskytnutí služby

Supervizní setkávání náhradních rodičů

5. 10. 2013 Vranov 1) Supervize pro náhradní rodiče vedená  
PaedDr. Michaelem Chytrým, 6 účastníků

Pravidelná supervize v Brně:
21. 9. 2013
19. 10. 2013
16. 11. 2013
14. 12. 2013

2) Mgr. Jiří Kotvrda – supervize pro uzavřenou  
skupinu, celkem 8 účastníků Supervize rodin  
– celkem proběhly 4 supervizní setkání pro 8 účastníků 
a jednorázová supervize pro 6 účastníků.

Terapeutický víkend
18. – 20. 10. 2013 Vranov  
u Brna

Arteterapeutický víkendový pobyt pro celé rodiny 
– jednalo se o intenzivní zážitkové aktivity s rodinami 
– 15 účastníků.

Asistovaný kontakt V průběhu celého trvání 
projektu, Brno

Celkem 11 asistovaných kontaktů dítěte s rodiči  
za přítomnosti sociální pracovnice, 27 konzultací se 
sociální pracovnicí. Probíhala spolupráce se sociální-
mi pracovnicemi OSPOD. Spolupráce při realizaci asi-
stovaných kontaktů se postupně téměř celá převedla 
pod práci v rámci dohod o výkonu pěstounské péče.

Cílové skupiny Plánované počty Skutečné počty

Celkem klientů  
(členů doprovázených rodin)

32 31

Rodiče 4

Počet dospělých 12

Počet dětí 15

Celkem náhradních rodin 8



Videotré
nink i
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Jedná se o moderní metodu pocházející z Nizozemska, která 
slouží jako pomoc klientům a jejich podpora pro efektivní 
rozvoj jejich dovedností a schopností v komunikaci a inte-
rakci s druhými lidmi, popřípadě jejich obnovení, pokud  
již došlo k jejich narušení. VTI je forma krátkodobé intenzivní 
pomoci, druhem terapie, velmi účinným způsobem inter-
vence v rodině (nebo i v jiném systému). Jedním z nástrojů 
této metody je video. Je založena na vytvoření krátkých 
videozáznamů běžných interakcí mezi rodiči a dítětem, jejich 
podrobné analýze, následném rozboru, konzultaci se su-
pervizorem a na individuální práci trenéra s rodinou v jejím 
přirozeném prostředí na účinném využívání komunikace.

Hlavním cílem projektu je implementace metody VTI  
na pracoviště Poradny náhradní rodinné péče. Dílčí cíle: 
1. Zkvalitnění přímé práce s klienty – náhradními rodinami – 
a rozšíření nabídky profesionálních služeb
2. Zavést novou metodu Videotrénink interakcí do práce  
s náhradními rodinami

Rodinám může VTI pomoci v následujících oblastech:
•  podpora a posílení rodičovských kompetencí
•  podpora rodin, které mají v péči dítě se zdravotním  

postižením
•  pomoc rodičům při výchovných problémech jak přijatých, 

tak vlastních dětí
•  podpora adaptace přijatých dětí v nové rodině
•  předcházení obtížím v komunikaci s dítětem 

•  podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte
•  prevence selhání náhradní rodinné péče (v případech,  

kdy hrozí navrácení dítěte do ústavního zařízení)
•  posílení kompetencí rodin a prevence vyhoření náhrad-

ních rodičů

Spolupráce s 1 rodinou obvykle zahrnuje:
sérii natáčení, analýzy nahrávky a rozhovor nad nahrávkou. 
Každý cyklus se opakuje vždy podle potřeb rodiny. V rámci 
spolupráce s 1 rodinou proběhlo od 3 do 7 cyklů. Pěstouni 
si sami určují, na co se spolupráce zaměří a jak dlouho bude 
trvat. 

Kolika lidem projekt pomohl:
Spolupráce probíhala celkem se 4 rodinami. Projekt bude 
pokračovat i v roce 2014. 

Projekt Videotrénink interakcí v rodině byl podpořen 
Nadací člověk člověku.

projekt
55

v rodině



Tábory pro děti

Cílem projektu je umožnit dětem vyrůstajícím v náhradní 
rodinné péči strávit společný týden ve skupině svých vrstev-
níků s ohledem na jejich individuální nároky a dispozice. Tá-
bory jsou koncipovány pro malou skupinu dětí (max. počet 
je 12 dětí) a vedeny odbornými týmy, které jsou obeznáme-
ny s problematikou přijatých dětí a mohou tak předcházet 
krizovým jevům a zajistit individuální přístup i bezpečnost 
všech zúčastněných. Děti pocházející z pěstounských rodin 
si s sebou do života přinášejí řadu handicapů zdravotního 
i sociálního rázu, které jim v mnoha případech znemožňují 
zúčastnit se běžných dětských táborů pořádaných pro větší 
skupiny dětí.

Průběh projektu:
V roce 2013 byly uspořádány 4 tematicky odlišné tábory tak, 
aby byly zastoupeny všechny věkové skupiny a pokryto co 
největší zájmové spektrum uchazečů.

Společnou myšlenkou všech organizovaných táborů 
je pomoci dětem rozvíjet fantazii, tvořivost a empatii, 
kultivovat emoce, vést děti k respektu a toleranci a podpořit 
jejich uvědomění a samostatnost. Velký důraz byl kladen  
na pocit bezpečnosti pro děti i rodiče.

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Brno

Projekt: Tábory pro děti z pěstounských rodin 

Odpovědná osoba: Mag. Alena Suchánková

Financování: OŠMT Magistrátu města Brna,  

městská část Brno-Řečkovice,

Nadace Terezy Maxové dětem

z pěstounských rodin
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Aktivity projektu 2013:

 14.–27. 8.
Mezi bohy
Letní stanový tábor určený pro děti ve věku od 7 do 15 let byl zastřešen tematickou etapovou hrou 
inspirovanou osudy hrdinů starých řeckých bájí a pověstí. V programu se vhodně střídaly aktivity  
pro oddíly i jednotlivce, činnosti sportovní, rukodělné a divadelní.

27. 7.–3. 8.
Cyklistický tábor
Tábor se sportovním zaměřením byl určen pro mládež ve věku od 12 let, zaměřen na zvýšení fyzické 
kondice a posílení týmové spolupráce. 2 výkonnostní skupiny dosáhly řady obdivuhodných výkonů. 

4.–11. 8.

Za tajemstvím velmistra řádu německých rytířů
Tábor pořádaný v rámci projektu „Sprache kennt keine Grenzen II“ byl částečně hrazen z finančního 
příspěvku nadačního fondu ING Bank Fond Terezy Maxové dětem. Jazykový tábor s výukou němčiny 
určený pro děti do 15 let navázal na tábor pořádaný v roce 2012. Výuka probíhala prostřednictvím her 
a soutěží a byla koncipována tak, aby bylo možno zapojit všechny děti bez ohledu na jejich jazykové 
nadání. Významnou součástí byla celotáborová dobrodružná hra zaměřená na využití získaných jazyko-
vých dovedností. Tábor proběhl za účasti rodilého mluvčího a studentů germanistiky Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

11.–17. 8.

Námořnický tábor
Zážitkový tábor pro děti školního věku. Jeho cílem bylo umožnit dětem zažít radost z pohybu, her  
i tělesných cvičení. Velký důraz byl kladen na sociální a emoční schopnosti člověka ve vztahu k ostatním. 
Oblast okolo Újezdu u Černé Hory umožnila dětem získat nové zkušenosti v oblasti dynamiky skupiny  
i znalost okolí. 
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Cíl projektu: 
Cílem je pokračovat ve spolupráci s dolnorakouským 
sdružením Peter PAN a s pěstounskými rodinami, které se 
do realizace projektu zapojily již v minulých projektových 
letech, současně ale navázat vztahy s dalšími rodinami a 
odborníky na poli pěstounské péče. Vztah důvěry vytvoře-
ný v minulých letech umožňuje přejít na osobnější rovinu 
setkávání formou návštěv v domovech českých i rakouských 
pěstounů. Návštěvy umožní nahlédnout do života pěstoun-
ské rodiny v sousední zemi a seznámit zúčastněné formou 
diskuse i praktických ukázek s možnostmi, jakým způsobem 
může pěstounská rodina svým know-how přispět na poli 
pěstounské péče i v celé společnosti.

Zároveň je plánováno další předávání praktických 
zkušeností v oblastech, které začínají být s přijetím novely 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro Českou republiku 
relevantní, jako je např. doprovázení pěstounských rodin 
nebo klubové setkávání pěstounů.

Obsah projektu:
Projekt je postaven na sérii setkání pěstounských rodin, která 
jsou plánována na jižní Moravě i v Dolním Rakousku, tento-
krát v domově pěstounských rodin. Zaměřili jsme se přitom 
na rodiny, které své zkušenosti z náhradní rodinné péče dále 
využívají ve svém povolání, zejména pak na rodiny, které 

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Číslo smlouvy:   FMP/JMK/10/CZ0227

Datum zahájení: 1. 7. 2012

Datum ukončení: 30. 6. 2013

Projektový partner: Peter PAN – Adoption und Pflege  

in Niederösterreich, Albrechtsgasse 26–28, 3430 Tulln

Rodiny otevírají své
 domovy
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provozují terapeutické farmy a věnují se v rámci terapie se 
zvířaty dětem v pěstounské péči a postiženým dětem.

Další částí projektu je předávání odborných zkuše-
ností formou návštěv klubových setkání pěstounů v Dolním 
Rakousku, náslechů v přípravném kurzu pro žadatele i uspo-
řádání besedy s rakouskými odborníky na území ČR.

Aktivity projektu 2013:

21. 1. Pracovní setkání v Großrußbachu
Téma: příprava dalších aktivit projektu a programu setkání rodin v Mollersdorfu

9. 2.
Náslech při odborných přípravách v Tullnu
Téma: náslech na přípravném víkendu pro zájemce o pěstounskou péči zaměřeném na psychologii 
dítěte a průběh přijetí dítěte do rodiny 

21. 3.
Návštěva svépomocných skupin v Gmündu
Téma: účast na setkání svépomocné skupiny, diskuse vedená odborníkem o aktuálních problémech  
a starostech přítomných pěstounů 

25. 5.
Návštěva v domově rodiny v Mollersdorfu
Téma: diskuse o uplatnění a výhodách hipoterapie v pěstounské péči a v péči o děti postižené. Praktické 
ukázky hipoterapie – jízda, práce s koňmi 

20. 6. Kulatý stůl v Brně
Téma: pěstounská péče na přechodnou dobu

25. 6. Setkání projektového týmu v Tullnu
Téma: příprava poslední návštěvy v domově rodiny

13. 7. Návštěva v domově rodiny v Brně-Řečkovicích
Téma: praktické ukázky canisterapie a následná diskuse v domově rodiny

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko  
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Cíl projektu: 
Hlavním cílem je na základě spolupráce českých a rakous-
kých pěstounských rodin poznat a vyzkoušet účinek peda-
gogicky a terapeuticky zaměřených her na osobnostní rozvoj 
přijatých dětí a uplatnit je později jako podpůrný prostředek 
při práci s dětmi či celými pěstounskými rodinami. V rámci 
projektu bude posíleno sdílení poznatků a výměna zkuše-
ností na poli náhradní rodinné péče mezi oběma regiony. 
Zvýší se tak celkové povědomí o dění v sousedním regionu  
a budou navázány osobní vztahy mezi dolnorakouskými  
a jihomoravskými rodinami. Úspěšná spolupráce založená 
na důvěře a spolehlivosti obou partnerů otevře dveře ke 
spolupráci v dalších oborech, napomůže odbourat jazykové 
bariéry, strach z neznámého i hluboce zakořeněné xenofob-
ní představy. Děti získají přirozenou cestou pozitivní vztah  
k sousednímu regionu, který si ponesou do života a na jehož 
základě budou později vychovávat své vlastní děti.

Obsah projektu:
Klíčovým bodem projektu je uspořádat pracovní semináře  
v Dolním Rakousku i na území ČR pro pěstounské rodiny 
obou sousedních regionů. V rámci seminářů si pěstounské 
rodiny a odborníci z oblasti pěstounské péče sami vyzkouší 
různé hry, a to terapeutické, kooperační a outdoorové, které 
jsou zaměřené na posílení rodinných vztahů, budování  

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Číslo smlouvy:   FMP/JMK/12/CZ0272          

Datum zahájení: 12. 7. 2013

Datum ukončení: 31. 8. 2014

Projektový partner: Peter PAN – Adoption und Pflege in 

Niederösterreich, Albrechtsgasse 26–28, 3430 Tulln

Rodiny se
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vzájemné důvěry a týmovou spolupráci jak v rodině, tak  
s dalšími účastníky. Dalším úkolem projektu je předávání  
odborných zkušeností na poli náhradní rodinné péče formou 
setkávání odborných pracovníků.

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko  
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Aktivity projektu 2013:

11. 10.
Pracovní seminář Terapeutické hry pro celou rodinu v Mikulově 
Téma: pomocí zážitkových workshopů a her se naučit lépe vnímat svoje vnitřní hodnoty a prožívání, 
poznávat prožívání druhých a přizpůsobovat mu svoje reakce  

5. 12.
Pracovní setkání odborníků v Tullnu
Téma: hodnocení pracovního semináře v Mikulově, diskuse nad možností využití terapeutických her  
na podporu pěstounských rodin, plánování dalších setkání 
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Cíl projektu:
V České republice bylo dosud málo využíváno know-how ně-
meckých a rakouských odborníků na poli profesionální pěs-
tounské péče. Náhradní rodinná péče v sobě přitom skrývá 
velký potenciál pro využití lidských zdrojů: žen na mateřské 
dovolené, žen s více dětmi, žen ohrožených nezaměstnanos-
tí a mužů v obdobné situaci. V ČR se v současné době vytváří 
systém profesionální pěstounské péče. Zahraniční partneři 
vycházejí z mnohaleté zkušenosti a mají zpracované řízení 
vnitřních i vnějších procesů včetně kvalitní dokumentace. 
Přenesení zkušeností s profesionalizací s využitím vlastních 
možností a za podpory expertů z oblasti trhu práce, samo-
správy, rodinných center a náhradní rodinné péče je hlavním 
úkolem vytvořené tematické sítě. Metodiky, pracovní 
materiály a návodné DVD umožní odborným pracovníkům 
a institucím využít zahraniční know-how, a tak ve větším 
objemu a kvalitněji uplatnit vybrané skupiny na trhu práce,  
a to zejména v oblasti profesionální pěstounské péče.

Obsah projektu:
Základními aktivitami bylo vytvoření tematické sítě (Charita 
ČR, Fond ohrožených dětí, Městský úřad Šlapanice, Globart 
s.r.o, pěstouni a pěstounky), studijní pobyty, setkávání členů 
tematické sítě a semináře pro odborníky v České republice. 
Dále je to vytvoření odborných materiálů na základě zdrojů 

Projekt: Vytvoření tematické sítě na podporu  

zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče  

ve spolupráci s odborníky z Německa a Rakouska

Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

v rámci Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost

Realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Číslo výzvy: 77

Název globálního grantu: Mezinárodní spolupráce

Název oblasti podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce

Vyhlašovatel: MPSV

Příjemce: Sdružení pěstounských rodin

Název projektu: Vytvoření tematické sítě na podporu 

zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče ve spolu-

práci s odborníky z Německa a Rakouska

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00197
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dodaných německým partnerem, jejich nostrifikace dle 
české legislativy a přizpůsobení s využitím zkušeností členů 
tematické sítě. Práce s politiky je zaměřena na medializaci, 
zvýšení zájmu komunálních politiků o danou problematiku 
a na podporu této problematiky v rámci komunit. Závěrečná 
konference bude určena pro široký okruh lidí: experty, poli-

tiky, odborníky z oblasti SPOD a vlastní zájemce o náhradní 
rodinnou péči.

Pracovní tým tvoří pracovníci Sdružení pěstounských 
rodin, odborníci z organizací zahraničních partnerů i experti 
těmito partnery doporučení. Součástí týmu jsou též znalci 
trhu zaměření na práci s cílovou skupinou.

Aktivity projektu 2013:

leden – duben pravidelná setkání členů tematické sítě

22.–25. 4. studijní pobyt II v bavorském Armstorfu 

květen – prosinec pravidelná setkání tematické sítě nad materiály

leden – prosinec vytváření pracovních materiálů na základě zdrojů partnera

projekt
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.



Školení 

Cílem projektu Školení pečujících osob pro respitní péči, 
který započal v září 2013 a je prioritně zaměřen na cílovou 
skupinu budoucích pečovatelů o děti v rámci respitní péče, 
je vzdělání 25 zájemců o uplatnění v oblasti respitní péče. 
V Jihomoravském kraji je v současné době koncentrováno 
více než 700 pěstounských rodin. Cílem respitní péče – tedy 
odlehčovací služby – je pomoc rodinám, které se starají  
o dítě v náhradní rodinné péči s mentálním, fyzickým nebo 
kombinovaným handicapem v možném spojení s deprivací  
z ústavní výchovy. Tato pomoc spočívá v zajištění odborné  
a spolehlivé péče o dítě, a to s přihlédnutím k individualitě 
každého dítěte. Potřeba poskytovat respit a služba odlehčo-
vací péče s ní spjatá nicméně vyžadují odborně vzdělané lek-
tory, kterých je – i vzhledem k vzrůstajícímu počtu pěstounů 
– trvalý nedostatek. Projekt se proto ve své pilotní části snaží 
obsáhnout kurzy, které účastníkům rozšíří znalosti v oblasti 
práce s přijatými dětmi, nabídnou zdravotní a právní proble-
matiku, psychologické minimum a pedagogické informace, 
pokryjí pracovněprávní oblast a budou se věnovat komu-
nikaci při práci s rodinami v jejich domovech. S teoretickou 
částí kurzu je rovněž spjata část praktická, v níž si účastníci 
kurzů budou moct vyzkoušet na akcích pořádaných Sdru-
žením pěstounských rodin respitní péči o děti z náhradních 
rodin v praxi. Lektory pilotního běhu kurzu budou z části 
pracovníci Sdružení pěstounských rodin, kteří si v jedné  

Projekt Školení pečujících osob pro respitní péči  

v náhradních rodinách

Název střediska: Poradna náhradní rodinné péče Brno

Název projektu: Školení pečujících osob pro respitní péči 

v náhradních rodinách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0103

Číslo výzvy: 05

Místo realizace projektu: Anenská 10, 602 00 Brno

Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd

projekt
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z klíčových aktivit, která předchází pilotnímu kurzu, doplní 
své znalosti a rozšíří specializaci vlastních odborných lektorů 
v těchto kurzech: Problematika mediace a mediace v rodině, 
Supervize jako nástroj pro práci s náhradní rodinou, Koučink 
a jeho využití při výchově dětí v rodině a v náhradní rodině, 
Organizace zážitkových výchovných aktivit, Nové nástroje 
terapie v rodině. 

Aktivity projektu a jejich popis: 
•  V roce 2013 byla od září do prosince vytvářena metodika 

vedení a organizace dlouhodobého odborného kurzu, 
která se po pilotním ověření a zapracování připomínek 
stane důležitým vnitřním dokumentem organizace a 
umožní vytvořený kurz multiplikovat. Dokument bude 
dále napomáhat při vytváření nových kurzů na základě 
navržených a ověřených procesů řízení a na základě  
požadavků trhu práce či cílové skupiny. Formulování  

a standardizace jednotlivých kroků při realizaci projektu 
bude základem efektivního vytváření dalších vzdělávacích 
modulů, které bude organizace v budoucnu nabízet. 

•  Rovněž došlo k administrativním krokům (zajišťování 
vhodného školicího centra nebo lektora, komunikace  
s potenciálními lektory atd.) zabezpečujícím následné 
vzdělávání lektorů pro kurz Školení pečujících osob  
pro respit tak, aby začátkem roku 2014 mohly kurzy  
odstartovat. Budou vybrány tak, aby svojí kvalitou a 
úzkým zaměřením v souladu s respitní péčí zajišťovaly 
efektivitu vzdělávání lektorů z řad pracovníků Sdružení 
pěstounských rodin. 

projekt
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Zá
měry • Zabezpečit funkci organizace dle nového občanského zákoníku

• Vytvořit regionální kontaktní pracoviště pro práci s rodinami

• Zabezpečit funkci Domu na půli cesty v roce 2015

• Vytvořit podmínky pro předání Pestré klubovny spřátelené organizaci

záměry
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Výkaz zisků a ztrát

Částka v Kč

A.  Náklady celkem 11 936 995

I. Spotřebované nákupy celkem 899 180

1. Spotřeba materiálu 488 766

2. Spotřeba energie 410 414

II. Služby celkem 4 102 167

5. Opravy a udržování 1 026 287

6. Cestovné 267 198

8. Ostatní služby 2 808 682

III. Osobní náklady celkem 6 273 147

9. Mzdové náklady 4 792 680

10. Zákonné sociální pojištění 1 467 802

12. Zákonné sociální náklady 8 190

13. Ostatní sociální náklady 4 475

IV. Daně a poplatky celkem 3 280

16. Ostatní daně a poplatky 3 280

V. Ostatní náklady celkem 60 121

18. Ostatní pokuty a penále 20 000

21. Kurzové ztráty 863

23. Manka a škody 495

24. Jiné ostatní náklady 38 763



B. Výnosy celkem 11 638 917

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3 738 035

2. Tržby z prodeje služeb 3 738 035

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem -5 000

7. Změna stavu zvířat -5 000

IV. Ostatní výnosy celkem 4 092 748

15. Úroky 15

16. Kurzové zisky 751

17. Zúčtování fondů 5 320

18. Jiné ostatní výnosy 4 086 662

VI. Přijaté příspěvky celkem 979 167

27. Přijaté příspěvky (dary) 979 167

Z toho:
Fyzické osoby

 
307 175

Právnické osoby 113 517

Nadace 558 475

Výkaz zisků a ztrát

Částka v Kč

A.  Náklady celkem 11 936 995

VI. Odpisy, prodaný majetek 599 100

25. Odpisy DHM 599 100

účetní uzávěrka
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Částka v Kč

VII. Provozní dotace celkem 2 833 966

29. Provozní dotace 2 833 966

Z toho:
MPSV

 
659 000

Úřad práce 83 000

JMK 76 000

Plzeňský kraj 8 000

MMB 360 000

Město Plzeň 126 306

ÚMČ 27 000

EU 1 494 660

Z toho programy :
Fond malých projektů 224 913

OP LZZ 928 284

OP VK 341 464

D. Výsledek hospodaření -298 078

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti : -318 078

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – reklamy: 20 000

-298 078



ROZVAHA 

AKTIVA Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 21 493 724 20 894 624

I. Dlouhodobý majetek nehmotný celkem 0 0

II. Dlouhodobý majetek hmotný celkem 25 888 300 25 843 300

1. Pozemky 235 509 235 509

3. Stavby 25 123 073 25 123 073

4. Samostatné movité věci 413 904 368 904

6. Základní stádo a tažná zvířata 58 000 58 000

7. Drobný dlouh. hmotný majetek 57 814 57 814

8. Ostatní dlouh. hmotný majetek 0 0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -4 394 576 -4 948 676

6. Oprávky ke stavbám -3 952 886 -4 519 958

7. Oprávky k sam. mov. věcem -325 876 -312 904

9. Oprávky k základ. stádu a taž. zvířatům -58 000 -58 000

10. Oprávky k drobn. dl. hm. majetku -57 814 -57 814

AKTIVA Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 2 253 726 4 461 650

I. Zásoby celkem 26 000 21 000

6. Zvířata 26 000 21 000

II. Pohledávky celkem 640 640 1 781 811

1. Odběratelé 351 384 563 656

4. Poskytnuté provozní zálohy 287 256 304 515

17. Jiné pohledávky 2 000 913 640

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 136 626 1 979 191

1. Pokladna 49 388 105 158

3. Účty v bankách 1 087 239 1 874 033

IV. Jiná aktiva celkem 450 460 679 648

1. Náklady příštích období 13 046 17 038

2. Příjmy příštích období 437 414 662 610

AKTIVA CELKEM 23 747 449 25 356 274

účetní uzávěrka
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ROZVAHA

PASIVA Počáteční stav v Kč Konečný stav v Kč

A. Vlastní zdroje celkem 21 182 561 20 523 279

I. Jmění celkem 21 483 203 20 821 357

1. Vlastní jmění 21 483 203 20 821 357

II. Výsledek hospodaření celkem -300 642 -298 078

1. Účet výsledku hospodaření -298 078

2. Výsledek hospodaření ve schv. řízení -300 642 0

B. Cizí zdroje celkem 2 564 889 4 832 995

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 1 039 384 2 136 907

1. Dodavatelé 7 175 936 269

3. Přijaté zálohy 953 964 955 714

5. Zaměstnanci 0 4 140

12. Závazky ze vztahu k st. rozpočtu 0 3 694

17. Jiné závazky 0 640

22. Dohadné účty pasivní 78 245 236 450

IV. Jiná pasiva celkem 1 525 505 2 696 088

1. Výdaje příštích období 215 189 10 876

2. Výnosy příštích období 1 310 316 2 685 212

PASIVA CELKEM 23 747 449 25 356 274



Příloha 

Příloha k účetní uzávěrce ke dni 31. 12. 2013
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10
602 00 Brno
IČO: 64326471
Právní forma: občanské sdružení – od 1. 1. 2014 spolek

Sdružení pěstounských rodin je nevládní nezisková organizace, která není zřízena za účelem podnikání. Jejím posláním je podpořit 
vznik a rozvoj pěstounských rodin a dále pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení 
kvalitního života ve společnosti.  
Zisk ve výši 20 000 Kč byl realizován z reklamní činnosti.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Podle novely zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, jsme se stali příjemci státního příspěvku na výkon pěstounské 
péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na prová-
dění dohledu nad výkonem pěstounské péče.

příloha 
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Dotace 2013

Druh Z toho                              V tisících Kč Celkem v tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu MPSV                            659 742
Úřady práce                    83

Dotace na provoz z ÚSC

JMK 76

597

Plzeňský kraj                    8

MMB 360

Město Plzeň                  126

MČ 27

Evropské fondy
FMP   225

1 495OP LZZ                         928

OP VK                          342

FMP – Fond malých projektů jižní Morava  
– Dolní Rakousko
Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: Rodiny otevírají své domovy
Registrační číslo: CZ0227
Projekt začal 1. 7. 2012 a skončil 30. 6. 2013.

FMP – Fond malých projektů jižní Morava  
– Dolní Rakousko
Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: Rodiny se učí hrou
Registrační číslo: CZ0272
Projekt začal 1. 7. 2013 a končí 31. 8. 2014.

OP LZZ – Oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce
Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu. 
Název projektu: Vytvoření tematické sítě na podporu  
zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče ve spolupráci 
s odborníky z Německa a Rakouska 
Registrační číslo: CZ. 1. 04/5.1.01/77.00197
Projekt začal 1. 7. 2012 a končí 30. 6. 2015.

OP LZZ – Smlouva o partnerství s Nadačním fondem J&T
Název projektu: Možnosti systémové podpory ohrožených  
a náhradních rodin
Projekt začal 1. 8. 2013 a končí 30. 6. 2015.
OP LZZ – Dohoda o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady 
s příjemcem dotace Aktivně životem o.p.s.

Název projektu: I pěstouni potřebují pomoc
Předmětem dohody je závazek příjemce poskytnout příspěvek 
na mzdové náklady příjemci podpory na nově vytvořené 
pracovní místo.

OP VK – Oblast podpory 7.3.2. Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání
Financováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu.
Název projektu: Školení pečujících osob pro respitní péči  
v náhradních rodinách
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0103
Projekt začal 1. 9. 2013 a končí 30. 6. 2015.

IP JMK
Na základě provedeného zadávacího řízení s námi uzavřel 
Jihomoravský kraj smlouvu o poskytování sociálních služeb 
č. 011614/11/OSV v rámci projektu „ Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační 
číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056.
Účelem smlouvy je zajištění poskytování služby sociální 
prevence domy na půli cesty.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR. 
Smlouva má platnost do 31. 12. 2014.
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Pohledávky, závazky a mzdy v tis. Kč

Pohledávky za odběrateli 564

Jiné pohledávky včetně přiznané náhrady škody od pojišťovny 914

Závazky za dodavateli – faktury splatné v lednu a neuhrazené faktury za sanaci po požáru dořešené  
v roce 2014

936

Poskytnuté provozní zálohy za energie budou vyúčtovány v roce 2014. 258

Poskytnuté provozní zálohy za pobyty, akce budou vyúčtovány v roce 2014. 46

Výše splatných závazků vůči zaměstnancům 0

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 – daň ze mzdy 2013 4

Mzdy bez ostatních osobních nákladů v roce 2013 4 303

Ostatní osobní náklady v roce 2013 490

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků – vratka části dotace z MMR 4

Sdružení pěstounských rodin naplňovalo v roce 2013 své po-
slání. Kvalitně poskytovalo sociální služby, služby rodinám, 
výchovné činnosti a aktivity v oblasti akreditovaného vzdělá-
vání Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.  
Začalo realizovat projekty za podpory Evropské unie a rozší-
řilo svoji spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 
Sdružení pěstounských rodin je stabilní organizací s dlouho-

dobým výhledem poskytovaných služeb v oblasti péče  
o ohrožené děti a mladé lidi. 

Sestaveno ke dni: 31. 12. 2013
Mgr. Ing. Pavel Šmýd 

      předseda SPR

Průměrný evidenční počet zaměstnanců sdružení 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců sdružení ve fyzických osobách k 31. 12. 2013 27 osob

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2013 18 osob
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Poděkování

Děkujeme všem obětavým lidem a firmám, kteří podporují naši činnost finančně, věcnými dary anebo dobrovolnickou 
prací. Těší nás, že společně s Vámi můžeme přispět k tomu, aby děti vyrůstaly v milující rodině.

Děkujeme dárcům:

Audit Brno, s.r.o. , Biskupství brněnské, Brněnské izolace s.r.o., Čes. prov. sekul. inst. Schönstattské sestry Mariiny, Česká kongregace 
sester dominikánek, České lupkové závody, a.s., Farní charita sv. Tomáše Brno, Ginkgo účetnictví s.r.o., Home Credit Slovakia a.s., 
INVENT HR Consulting, s.r.o., Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny, Lékárna U svatého 
Ducha Znojmo, MČ Brno-Kohoutovice, MČ Brno-střed, MČ Brno-Řečkovice, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Sírius, Nadační fond 
Albert, OŠMT Magistrátu města Brna, Římskokatolická farnost Brod nad Dyjí, Římskokatolická farnost Brumovice

Věcnými dary nám moc pomohly:

ALBI Česká republika a.s. • Balónky, s.r.o. • BigMedia s.r.o. • CAT CUT s.r.o. • CCI Czech Republic s.r.o. • Centropen, a.s. • Comax  
Bowling s.r.o. • Čokoládovny Fikar • Diecézní charita Brno • DPMB a.s. • Fakulta podnikatelská VUT v Brně• Chata Štvanice • IKEA 
Česká republika, s.r.o. • Jiří Ferby; KINDO, s.r.o. • Levné knihy • LMC s.r.o. • Maglabel • Metrostav a.s. • Planet Bowling Olympia Brno  
• Technické sítě Brno • United Bakeries, a.s. • Vintage Village • Vinutka • VŠ Newton College • V-Tour s.r.o. • Wellness Kuřim s.r.o.  
• www.malujmese.cz

Naši činnost podpořili tito dobří lidé:

Eva Bártová • Jan Bartuška • Ludmila Běhanová • Oldřich Bendl • Jan Beránek • Jana Bílková • Pavel Boštík • Zdenka Bouzková  
• Bohumil Bradáč • František Brůna • Marie Citterbardová • Jan Čajka • Hana Čermáková • Magdalena Čoupková • Augustin Dobeš  
• Zdeňka Dobešová • Ing. Vladimír Dadák • Petr Doležal • Olga Dvoroková • Marie Dvořáková • Jindřiška Dvořáková • Marek Eben  
• Alena Egersdorfová • Zdeněk Ettl • RNDr. Milada Faltusová • Doc. Ing. PhDr. Štěpán Florián, CSc. • Růžena Frantová • Antonín Frei  
• Hana Gavendová • Arnošt Goldflam • Ladislav Grunda • Martina Handlová • Josef Havelka • manželé Havlátovi • Petr Havlát  
• Petra Havlíková • Martin Helán • Jana Helembaiová • Karel Herold • Vlasta Heroldová • Marie Hlaváčová • Božena Hobzová  
• JUDr. Miloš Holeček • Dušan Holý • Tamara Horáková • Jan Horváth • Jaroslava Hudcová • Marie Chrástecká • Silvie Jandová  
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• Ing. Stanislav Janků • Radek Jedlička • Ing. David Jílek • Božena Kaďourková • PhDr. Ivan Kania • Jan a Jana Kochovi • RNDr. Jiří 
Koch • Zdeňka Kopecká • Kopřivovi • František Kozár • Lidmila Kršková • Hana Kubíková • Pavel Lacina • JUDr. Dagmar Lastovecká  
• Ing. Petr Levák • Jana Lexová • Zuzana Linhartová • RNDr. Milan Líbezný • Marie Maděřičová • MUDr. Petr Marosz • Alois Medla  
• Jana Mechlová • Viktor Mechl • Oldřich Merta • Libor Mikulík • Ludmila Moravcová • Věra Moravcová • Růžena Nekudová • Helena 
Nerudová Stašová • Jan Nosek • Běla Nováková • Vít Obůrka • MUDr. Jindřich Olšovský • Ing. Hana Opatřilová • Věra Palacká • Jiří 
Pavlica • Lenka Plachá • Jana Pohanková • Soňa Polášková • Martina Pospíšilová • Severin Pošta • Josef Požár • Božena Procházková 
• Zlata Přikrylová • Mgr. Pavel Rajmic • Jana Rájová • Monika a Břetislav Rychlíkovi • Ing. Josef Ryšávka • Milada Stejskalová • Jiří 
Souček • Mgr. Jiří Sovadina • Jarmila Sturmová • Theodor Sturm • Eva Suchánková • Ing. Václav Svoboda • Svobodovi • Ivo Sysala  
• Ing. Ivo Šilhánek • Hedvika Šimíčková • Ing. Pavel Šimonek • Ing. Milan Šimonovský • MUDr. Ondřej Škoda • Ivana Štyksová  
• Ladislav Šustr • Josef Švec • Libuše Tarabová • Václav Trmač • Pavel Turčáni • Janka Turoňová • Urbanovi • Vaculík • Stanislav  
Valenta • Magda Vaňková • Karin Vavrošová • Petr Vázler • Radek Vichr • Jitka Vyhlídalová • Milada Wurmová • Ing. Jan Zachoval  
• Stanislav Zatloukal • Marie Zemanová • Růžena Zídková 

Naše spolupráce v péči o děti a rodiny
Orgány sociálně-právní ochrany dětí MÚ Šlapanice, MÚ Kuřim, MÚ Bučovice, MÚ Moravský Krumlov, MÚ Znojmo, Magistrát města 
Brna, MÚ Tišnov, Amaltea, Středisko náhradní rodinné péče Praha, město Pohořelice, Peter PAN Tulln, Nadační fond J&T, Pfad 
Bayern a řada dalších

Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10/10

602 00 Brno

Tel.: 543 241 141

E-mail: info@pestouni.cz

Internetové stránky: www.pestouni.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  

Č. ú.: 2700255345/2010
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Pavels
Poznámky k textu
Přidat Datová schránka: auuu8y3



Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Pavels
Lístek s poznámkou
Rodina - zrušit. 

Pavels
Lístek s poznámkou
přidat lištu barevných log OP VK, které posílám ještě v dokumentu. 




