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Úvodní slovo
Alicia má smůlu. Nezletilá maminka se o ni nedokázala starat, pěstoun jí zemřel a na pouti z ústavu do ústavu
křičí: Proč právě mě nikdo nechce?
Některé děti mají smůlu. S našimi rodinami se ze všech sil snažíme, aby je potkalo štěstí a mohly žít
radostný a spokojený život v rodině. Děkujeme, že v tomto závodě o štěstí dítěte běžíte s námi.

Pavel Šmýd
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Sdružení pěstounských rodin z.s.
– profil, schéma, orgány

Sociální pracovník
Dům na půli cesty

Profil organizace

Sdružení pěstounských rodin z.s. je nestátní nezisková organizace. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby
a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Sdružení pěstounských rodin z.s. působí především v oblasti Jihomoravského, Zlínského, Plzeňského a Středočeského
kraje a hlavního města Prahy. Některými aktivitami jeho činnost přesahuje do celostátní působnosti.
Výbor
Sdružení pěstounských rodin z.s.

Ředitel Sdružení
Úsek ředitele
Koordinátor
dobrovolníků

Mzdová účetní

Finanční účetní

Asistentka

PR manažer
Koordinátor
vzdělávání
Organizátor
vzdělávání
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Orgány Sdružení pěstounských rodin z.s.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

Rada Sdružení pěstounských rodin z.s.:
PhDr. Vladimír Hřebíček, Vladimíra Mokrá, Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Statutární zástupce:
Mgr. Ing. Pavel Šmýd, předseda

Číslo pověření: JMK 83338/2015

Stručná historie
1995 __založení a registrace Sdružení pěstounských rodin – rozvoj služeb pro rodiny s přijatými dětmi
2000 __časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí
2000 __otevření Pestré klubovny pro rozvoj života dětí
2002 __otevření Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic
2007 __registrace 3 sociálních služeb
2008 __vznik Poradny náhradní rodinné péče v Plzni
2013 __doprovázení náhradních rodin dle zákona č. 359/1999 Sb.
2015 __otevření poboček v Praze a Bystřici pod Hostýnem
2017 __získání plného bodového ohodnocení při inspekci Úřadu práce ČR pro oblast SPOD jako první na Moravě
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Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
pro činnosti:
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů 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 s jeho výchovou
• 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 příprav žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům 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 pěstounské 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

Poslání
Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat
pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí
dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou
rodinu. Rovněž poskytovat trvalou podporu, poradenství,
odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem
a osobám pečujícím/v evidenci.
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Cíle
• usilovat o naplnění nejlepšího zájmu dítěte profesionálním doprovázením pěstounských rodin založeným
na odborné sociální práci s dětmi a rodinami
• dětem vyrůstajícím v pěstounské péči umožňovat prožívání dětství v přirozeném prostředí rodiny
• poskytovat co nejkvalitnější doprovázení pro pěstounské rodiny a děti jim svěřené, pro zájemce o náhradní
rodinnou péči s důrazem na profesionalitu a vysokou
odbornost
• podporovat a doprovázením zajišťovat prostředí bezpečné péče o děti a jejich všestranný rozvoj
• zajišťovat bezpečný kontakt dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho rodiči a osobami blízkými a posilovat
jeho zdravou identitu
• iniciovat změny v systému péče o ohrožené děti. Usilovat
o stav, aby každé dítě mohlo žít v přirozeném, tj. rodinném prostředí
• účastnit se veřejné diskuse o zajištění péče o ohrožené
děti a úzce spolupracovat se všemi složkami systému
• propagovat náhradní rodinnou péči a získávat pro tuto
myšlenku i nové osoby pečující osvětovou činností

•
•
•
•
•

•

o výkonu pěstounské péče – SPR poskytuje sociálně-právní
ochranu zejména v Jihomoravském, Plzeňském, Olomouckém, Zlínském a Středočeském kraji. Výkon sociálně-právní
ochrany u zájemců z ostatních krajů je vzhledem
k jejich dostupnosti pro pracovníky SPR poskytován pouze
výjimečně na základě rozhodnutí ředitele SPR.
osoby pečující a osoby v evidenci na přechodnou dobu,
které mají uzavřenou dohodu s jiným subjektem a chtějí
využít doprovázení Sdružení pěstounských rodin
žadatelé o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP)
zájemci o NRP
biologičtí rodiče dětí svěřených osobám pečujícím/v
evidenci s uzavřenou dohodou (pomoc při asistovaném
kontaktu)
náhradní rodiny, které nemohou mít uzavřenou dohodu
o výkonu pěstounské péče (osvojitelské rodiny, pěstounské rodiny s již zletilým dítětem) – aktivity v rámci
projektu Odboru zdraví MMB
odborná veřejnost

Okruhy činnosti a aktivity SPR
• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
• pravidelné osobní schůzky s rodinou dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí – jedenkrát za dva měsíce nebo dle aktuální potřeby
• poradenství (sociálně-právní, psychologické, speciálněpedagogické)

Cílová skupina
• děti; zejména děti svěřené do náhradní rodinné péče
osobám pečujícím
• osoby pečující a osoby v evidenci, které uzavřely dohodu
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• pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě
• pomoc při zajištění krátkodobé péče v krizových situacích
• odborné doprovázení poskytované zaměstnanci SPR

•
•
•
•
•
•

rodinami jsou základní společnou hodnotou, díky níž
může Sdružení pěstounských rodin poskytovat podporu
a zlepšovat život dětem, které neměly svůj start do života
snadný. Prioritou je nejlepší zájem dítěte. Podpora a
služby se dostávají i k náhradním rodinám, které dříve
s odborníky při výchově přijatých dětí nespolupracovaly.
V rámci sledování a naplňování dohody je klíčový pracovník s rodinou a svěřenými dětmi v osobním kontaktu
minimálně jednou za dva měsíce. Potřeby rodiny a dětí
jsou reflektovány v přípravě vzdělávání i v nabídce terapeutických a relaxačních programů SPR.
Počet rodin, které uzavřely dohodu se Sdružením pěstounských rodin k 31. 12. 2017, byl 361.

nebo spolupracujícími odborníky (asistovaný kontakt
s biologickými rodiči, videotrénink interakcí, arteterapie,
muzikoterapie, canisterapie)
vzdělávací semináře, supervizní a klubová setkání
vzdělávací a terapeutické víkendy
akce pro mladé (15–18 let)
tábory pro děti
vydávání časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí
osvětová a publikační činnost

Dohody o výkonu pěstounské péče
Dohoda o výkonu pěstounské péče je právní dokument,
který osobám pečujícím a osobám v evidenci upravuje podrobnosti výkonu jejich práv a povinností, které vyplývají
ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění zákona č. 401/2012 Sb.
Smyslem uzavírání dohod je podpora výkonu
pěstounské péče a doprovázení pěstounů na jejich
náročné životní cestě. Každá pěstounská rodina má
ze zákona na pomoc a doprovázení nárok.
Při naší práci vycházíme z individuálních plánů
ochrany dítěte a hledáme spolu s pěstouny a prarodiči a
dalšími pečujícími osobami, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Zkušenosti z dlouholeté spolupráce s pěstounskými

Pěstounství na přechodnou dobu
Praxe uplynulých let ukazuje velmi pozitivní přínos umístění dětí v krizové situaci do péče přechodných pěstounů.
Tak je možno co nejlépe zajistit optimální prostředí
pro jejich zdárný vývoj.
Díky umístění do rodinného prostředí se daří zajistit individuální péči a vyhnout se tak jejich stigmatizování
pobytem v ústavním zařízení. Sdružení pěstounských
rodin je partnerem pro 22 rodin pěstounů na přechodnou dobu. Cílem komplexní práce s rodinou je především
naplňování potřeb dítěte, jeho zdárný sociální a psychický
vývoj a rozvoj jeho identity. Všechny kooperující složky
usilují o to, aby se situace dětí v tomto typu náhradní
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rodinné péče vyřešila v co nejkratším možném časovém
úseku a dítě mohlo vyrůstat ve stabilním, milujícím
prostředí. Velmi si vážíme obětavé práce těchto pěstounů
a v jejich náročném poslání je podporujeme speciálně
zaměřeným vzděláváním i společným sdílením pod vedením zkušeného psychologa supervizora.
Snahou SPR 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 dvouměsíčním intervalu. Tato pracovnice je
se situací v rodině dobře obeznámena. Je nápomocna
s řešením i naplňováním individuálního plánu ochrany
dítěte i plánu vzdělávání pěstounů. Může být nápomocna
při realizaci styku dítěte s rodiči či jinými jemu blízkými
osobami formou asistovaného kontaktu. Pomáhá řešit
zajištění osobní péče o svěřené děti i případné krizové
situace. Doporučuje pěstounům vhodné vzdělávací programy, terapeutickou i poradenskou pomoc. Podílí se na
přípravě aktivit, vzdělávacích programů, terapií, setkávání,
relaxačních pobytů.

co nejvíce zkvalitňovala péči o přijaté děti. Výběr témat je
z okruhu školské a výchovné problematiky, psychologie,
psychiatrie, zdravovědy, komunikace v rodině a práva.
Pěstouni si mohou vybírat z bohaté nabídky vzdělávacích programů na všech pobočkách SPR:
• vzdělávací víkendy s programem pro děti, kde je prostor
nejen pro přednášky, ale i pro společné sdílení
zkušeností a vzájemnou podporu (6–8 hodin
vzdělávání)
• klubová setkávání (3 hodiny vzdělávání, vzájemné podpory a sdílení)
• individuální vzdělávání – pěstouni mají možnost zapůjčení odborné literatury z fondu knihovny Sdružení
pěstounských rodin k domácímu studiu, k obohacení
vědomostí i rozšíření výchovných kompetencí
• besedy
• workshopy

• sebevzdělávání – studium zákonů, vyhlášek, odborné
literatury

• periodická školení BOZP, PO aj.
• kooperace na tvorbě standardů kvality sociálně-právní
ochrany

Projekt Doprovázení včetně dohod
o výkonu pěstounské péče, táborů
Celkové náklady: 16 778 tis. Kč
Finance z veřejných zdrojů
• státní příspěvek na výkon pěstounské péče: 15 607 tis. Kč
• dotace Odboru zdraví a OŠMT MMB, MČ Brno-Řečkovice:
95 tis. Kč

Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky
Má za cíl prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností
sociálních pracovníků a jejich profesní i osobnostní růst.

Vzdělávání pěstounů
Novela zákona o sociálně-právní ochraně ukládá náhradním rodičům – pěstounům povinnost vzdělávání v rozsahu
24 hodin za 12 měsíců po sobě jdoucích. Témata vzdělávání reagují na potřeby pěstounů a jsou volena tak, aby

Náplň a formy rozvoje zaměstnanců
• akreditované kurzy (8 hodin ročně)
• vzdělávací kurzy, odborné semináře a školení
(16 hodin ročně)
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Poradna náhradní rodinné péče Brno
a odloučené pracoviště Znojmo
Činnost: pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí
Číslo pověření: JMK 83338/2015
Místo poskytování činnosti: Anenská 10, Brno, 602 00
Pracoviště: nám. Armády 1215/10, Znojmo, 669 02
Odpovědná osoba: Sylva Dvořáčková
Dohody o výkonu pěstounské péče: 162 rodin
Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 255
Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 14

V rámci poraden je doprovázení dosažitelné i rodinám,
na jejichž podporu zákon nepamatuje: pěstounům po ukončení pěstounské péče, kdy již není možno rodiny doprovázet v rámci dohod o výkonu pěstounské péče, osvojitelům
i náhradním rodinám s již dospělými dětmi, které se nemohly
osamostatnit, protože mají zdravotní postižení nebo jsou
jinak znevýhodněné.
Tyto rodiny však stále potřebují podporu odborníků.
Jsou pro ně velice důležitá supervizní setkávání, reflexe
jejich pocitů, sdílení zkušeností, podpora psychologa,
konzultace se sociální pracovnicí i vzájemná podpora. Proto
jsou zváni do klubu pěstounů, na výlety, společná setkávání,
na vzdělávání i zážitkové programy. Přínos pro jednotlivé
rodiny je individuální, podle jejich momentálních potřeb a
požadavků na odbornou pomoc a podporu. Díky podpoře
Odboru zdraví MMB se tato skupina pěstounů mohla účastnit
v roce 2017 našich programů.
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Poradna náhradní rodinné péče Praha

Nad rámec pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
provádí SPR tyto činnosti:
• vydávání časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí
• půjčování odborné literatury
• pořádání volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny
• podpora osvojitelských rodin

Místo poskytování činnosti: Ostrovského 253/3,
Praha, 150 00
Odpovědná osoba: PhDr. Alena Michalová
Dohody o výkonu pěstounské péče: 41 rodin
Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 55
Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 2
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Poradna SPR Praha průběžně poskytuje doprovázení nejen
rodinám, s nimiž má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, ale nabízí odborné služby i dalším rodinám či
jednotlivcům. Jedná se především o žadatele o tzv. příbuzenskou pěstounskou péči, případně zájemce o hostitelskou
péči. O posouzení jejich způsobilosti k výkonu PP žádají
především oddělení SPOD místních úřadů. SPR tuto službu
pokládá za užitečný nástroj k eliminaci možných pozdějších
problémů. Pokud se v psychologickém profilu žadatelů
vyskytnou varovné signály, můžeme tak upozornit kompetentní orgány na případná rizika péče žadatelů, kteří by
ve výchovném procesu mohli prognosticky selhávat.
Díky naší rubrice „Hledáme vás, mámo, táto“, dlouhá
léta trvale uveřejňované v časopise Průvodce NRP, se průběžně daří pomáhat při zprostředkování pěstounské péče
či osvojení dětem, které z nejrůznějších důvodů vyrůstají
v ústavním prostředí. Děti, které naším přičiněním našly
„mámu, tátu“, přispívají významně k našemu vědomí, že
sloužíme dobré věci. Věříme, že i nadále budeme mít možnost v „mezích zákona“ hájit zájmy těch nejzranitelnějších
občanů, našich dětí.
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Poradna náhradní rodinné péče
Bystřice pod Hostýnem
Místo poskytování činnosti: Slobodova 1323,
Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Odpovědná osoba: Bc. Hana Ježová
Dohody o výkonu pěstounské péče: 62 rodin
Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 92
Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 3

V rámci doprovázení je poskytována také poradenská pomoc ohledně již zletilých nezaopatřených dětí vyrůstajících
stále v pěstounských rodinách. Kromě vzdělávacích seminářů pořádáme pro pěstounské rodiny i akce rekreačního
typu, se zaměřením na sdílení a utužování vztahů v rodinách. Vyhledávané jsou akce pro děti ve věku 13–24 let
za účelem přípravy na budoucí osamostatnění se.
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Poradna náhradní rodinné péče Plzeň
Místo poskytování činnosti: Houškova 25,
Plzeň, 326 00
Odpovědná osoba: Mgr. Daria Tolknerová
Dohody o výkonu pěstounské péče: 97
Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 129
Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 2

O služby naší poradny je v Plzeňském kraji velký zájem. Spolupráce s orgány SPOD je na velmi dobré úrovni. Začali jsme
doprovázet také pěstounské rodiny na přechodnou dobu.
Jedna klíčová pracovnice se specializuje na tento typ pěstounské péče a odborně se vzdělává v této problematice.
Pěstouni PPPD potřebují intenzivnější podporu než pěstouni
dlouhodobí a velmi důležitá je úzká spolupráce OSPOD, KÚ
Plzeňského kraje a doprovázející organizace. Pěstouni PPPD
se více zajímají o legislativu v oblasti náhradní rodinné péče
a chtějí se vzdělávat i v této oblasti. Přizpůsobujeme tomu
i vzdělávací semináře, vycházíme vstříc časovým možnostem pěstounů.
Pro dlouhodobé pěstouny jsme zařadili jarní vzdělávací pobyt s osvědčeným lektorem Mgr. P. Vaňkem, což
vzbudilo u pěstounů velkou spokojenost. Hojně navštěvované jsou pravidelné kulaté stoly, pořádané 2x v měsíci.
Vzdělávání probíhá příjemnou formou při sdílení vzájemných zkušeností. V roce 2017 se pracovní tým stabilizoval
v počtu 2 psycholožky a 4 sociální pracovnice.
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Název střediska: Dům na půli cesty
Pohořelice-Velký Dvůr
Druh služby: domy na půl cesty
Číslo registrace: 6087955
Místo poskytování služby: Velký Dvůr 134,
Pohořelice, 691 23
Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd,
manažer-ekonom projektu, statutární zástupce
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Nevrkla,
vedoucí střediska

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Finanční podpora na poskytování sociální služby
Projekt: Zajištění vybraných služeb sociální prevence na
území Jihomoravského kraje, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15
_005/0002207, financovaný z Evropského sociálního fondu,
státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
Číslo smlouvy: 039365/16/OSV, platnost smlouvy:
od 1. 7. 2016

Posláním pobytové služby domy na půl cesty je
poskytnout podporu a pomoc mladým lidem vyrůstajícím
v daném životním období mimo rodinu, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci, jsou ohroženi chudobou 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 aktivizačních činností je
podpora větší aktivity mladých dospělých, která povede
k vyšší úspěšnosti při jejich začleňování do samostatného
života, a podpora při zvyšování jejich kvalifikace, která
povede k jejich lepšímu pracovnímu uplatnění.
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Cílovou skupinou jsou
zletilé osoby do 26 let věku 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 zařízení,
z pěstounských rodin a další osoby ohrožené sociálním
vyloučením, chudobou či jinak znevýhodněné.

Metody práce
Sociální práce týmu odborných pracovníků je zaměřena
na přímou práci s uživateli a především na rozvíjení sociálních dovedností a schopností v praktické rovině včetně
sestavování životopisů, motivačních dopisů, evidencí
na úřadu práce a žádostí o sociální dávky.

Podpora uživatelů služeb a rozvojové aktivity
(fakultativní činnosti)
Práce je zaměřena na pomoc při hledání vhodného
zaměstnání, možností dokončení odborného studia
a při řešení zadluženosti uživatelů i odstranění různých
závislostí (alkohol, drogy) zprostředkováním kontaktů
na odborná pracoviště. Pomáháme rovněž s řešením bytové
problematiky a získáním nějaké formy následného bydlení.
Podporujeme obnovování nebo navazování kontaktů
s rodinou. Spolupracujeme též s policií, soudy a Probační a
mediační službou. Podpora a pomoc uživatelům je založena

na zpracování a vyhodnocování individuálních plánů
ve stanovených termínech a je zaměřena na takové formy
podpory, které směřují především k odpoutání uživatelů
ze závislosti na sociální službě.
Součástí sociální práce s uživateli jsou různé formy
rozvojových činností, které vedou k získání a rozvíjení rozmanitých aktivit. Mezi ně patří nácvik péče o domácnost,
příprava pokrmů, praní prádla, úklidové práce, zahradní
terapie i animoterapie.

Hodnocení služby
Kvalitativní hodnocení služby je prováděno formou pohovorů uživatelů služeb se sociálními pracovníky a psychologem Sdružení pěstounských rodin z.s. Zpětná vazba
probíhá každý den při pravidelných kontaktech uživatelů
služeb se zaměstnanci zařízení, při komunitním setkávání
(tzv. kolečku), dále při hodnocení individuálních plánů
uživatelů, při hovorech s uživateli a při ukončení pobytu,
popř. při následných kontaktech.

Publicita a prezentace
Dům na půli cesty se prezentuje i prostřednictvím webových stránek www.dumnapulicesty.cz (včetně Facebooku),
www.pestouni.cz a časopisu Průvodce náhradní rodinnou
péčí. Prezentace na Dni sociálních služeb v Hustopečích.

Kontroly a inspekce
Ve sledovaném období nebyla provedena žádná kontrola.

Informace o službě
Služba je poskytována ve venkovském prostředí v menší,
moderně rekonstruované budově a nabízí jedinečné skloubení sociální práce s působením místa i přírody na osobnost uživatele. K dispozici je deset jedno- a dvoulůžkových
pokojů a splněny jsou i další zákonné podmínky služby.
Je zde dostatečná nabídka vhodných zaměstnavatelů
i školské zařízení ve Cvrčovicích umožňující dokončení
odborného vzdělání uživatelů. Součástí pobytové služby
je i možnost rozvojových aktivit pro uživatele služeb.
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Spolupráce, aktivity, propagace
Jsme smluvními partnery Potravinové banky pro Brno
a jižní Moravu a registrovanými uživateli (partnery) opětovně použitých výrobků společnosti ELEKTROWIN a.s.
prostřednictvím BMK servisu Brno. Naši činnost dále podpořily: BMK servis s.r.o. (prodej a servis domácích spotřebičů), Soroptimist Int. Club Brno I., MMB, město Pohořelice.
Místo poskytování služby jsme modernizovali a
upravovali darovaným zánovním nábytkem, výmalbou
společných prostor i pokojů uživatelů, nátěry dveří,
doplněním společné kuchyně pro uživatele o nové přístroje
(sklokeramická varná deska) a zřízením místnosti pro rozvojové činnosti (pečení cukroví, výrobky z vosku
a textilu apod.). Úspěšným zapojením do projektu Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali šek na
zakoupení vybavení pro rozvojové činnosti (bude realizováno v roce 2018).
Zúčastnili jsme se – zapojili jsme se: společný výlet
uživatelů a pracovníků na Pálavu, společný sběr hub,
burza práce v Brně na výstavišti, Den sociálních služeb
ve Znojmě a v Hustopečích (vlastní stánek), kampaň Nauč
se říci ne v Pohořelicích (protidrogová tematika), účast
na dnech otevřených dveří – Odborné učiliště Cvrčovice,
LOTOS Brno, DD Znojmo, DD Mikulov, Domov pro matky
s dětmi Znojmo-Hradiště, Národní potravinová sbírka
2017 v Tesco Ivančice a Noc venku ve Znojmě.

Aktivity střediska v roce 2017
Revize, opravy
Byly provedeny předepsané revize a kontroly provozu
a zařízení.

Vzdělávání pracovníků
Pracovníci se vzdělávali podle plánu vzdělávání na rok
2017. Provedeno bylo školení PO a BOZP.
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Uživatelé služeb
se aktivně zúčastnili besedy se zástupci pobočky Úřadu
práce ČR v Pohořelicích a připravili jsme společné adventní
posezení v našem Domě.

spolupráce s MěÚ Pohořelice, pobočkou Úřadu práce ČR
v Pohořelicích a KIC Pohořelice. Dále pak s DD Mikulov
a DD Znojmo a Domovem pro matky s dětmi Znojmo,
s praktickými lékaři i specialisty, s Policií ČR a PMS v Břeclavi
a ve Znojmě.

Pracovní skupiny
Pracoviště je zapojeno do pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením Magistrátu města Brna a do
komunitního plánování sociálních služeb v Brně a Pohořelicích. 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.
Dlouhodobá je spolupráce s ústavem Práh jižní
Morava z.ú. – zapojení do projektu Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním, zapojení do PS OOSV v rámci MMB a velmi dobrá

Praxe
Praxi v našem zařízení nevykonal v roce 2017 nikdo.

Kapacita služby
Kapacita služby byla stanovena na 15 uživatelů. Za uvedené
období jsme poskytli službu 31 mladým lidem v nouzi,
v krizi či ohroženým sociálním vyloučením a chudobou.
Kapacita služby (obložnost) byla v roce 2017 prostřednictvím lůžkodnů (celkem 3 325) naplněna na 62 %.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Nevrkla,
vedoucí Domu na půli cesty Pohořelice-Velký Dvůr
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Dům na půli cesty v číslech roku 2017
Uživatelé služeb v daném období

Počet uživatelů služeb – muži/ženy

Počet uživatelů k 1. 1. 2017

12 US – 9 M / 3 Ž

Počet nově přijatých v roce 2017

19 US – 11 M / 8 Ž

Počet ukončených pobytů v roce 2017

18 US – 10 M / 8 Ž

Počet uživatelů k 31. 12. 2017

13 US – 9 M / 4 Ž

Celkový počet uživatelů v roce 2017

31 US – 19 M / 12 Ž

Sociální služby D1/2
Celkové náklady

3 063 tis. Kč

Finance z veřejných zdrojů
IP JMK, č. smlouvy 039365/16/OSV

2 278 tis. Kč

Úhrady od klientů

185 tis. Kč
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Projekt mezinárodní spolupráce ESF
Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu
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Projekt v realizaci od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2019
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839
Donátor: Evropský sociální fond
Přidělená dotace: 2 295 675 Kč
Partneři: PFAD für Kinder Landesverband, Německo,
a PAN Pflege und Adoption in Niederösterreich,
Rakousko
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Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Hlavním záměrem projektu je vytvořit prostor pro diskusi
a sdílení dobré praxe v pomoci a doprovázení pěstounů
na přechodnou dobu mezi zástupci z řad externích odborníků, klíčových pracovníků doprovázejících organizací a
úředníků OSPOD. Tyto zkušenosti a podněty poslouží
k zpracování metodických doporučení pro praxi klíčových
pracovníků doprovázejících organizací a úředníků OSPOD.
V roce 2017 jsme uskutečnili sérii pracovních porad
zaměřených na širokou škálu otázek, kterou oblast pěstounské
péče na přechodnou dobu nabízí. Např. potřebnost specifického
odborného vzdělávání a vedení pěstounů na přechodnou dobu,
otázky vhodnosti pěstounské péče pro starší děti, rozsah a forma
asistovaných kontaktů s biologickými rodiči dítěte a další.
Na podzim proběhly dvě pracovní cesty s partnery
v Rakousku a Německu, v rámci kterých jsme měli možnost
nahlédnout do stávající praxe doprovázení pěstounů v obou
zemích. Rovněž byla zpracována analýza nastavení pěstounské
péče na přechodnou dobu v řadě dalších evropských zemí.
Paralelně probíhaly práce na videodokumentech s tématem doprovázení pěstounů na přechodnou dobu, které budou k dispozici širší odborné veřejnosti začátkem roku 2019.
Celkový příjem od OPZ na pokrytí PN a NN v roce
2017 – 543 tis. Kč
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Projekt Nadačního fondu Tesco

Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu
Zajištění prorodinných aktivit
pro pěstounské rodiny
Realizace: červen–říjen 2017
Donátor: Nadační fond Tesco
Příspěvek: 30 000 Kč

V rámci nadačního příspěvku, získaného z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, jsme zorganizovali několik prorodinných aktivit pro pěstouny a jejich přijaté děti, například
pobyt ve wellness, rodinné dopoledne v zábavním parku,
návštěvu kina nebo Den pěstounských rodin. Vycházeli jsme
z našich zkušeností, že tyto aktivity jsou důležitou formou
podpory náhradních rodičů a doplněním k povinnému
vzdělávání nebo odbornému poradenství. Mimo odpočinek
a relaxaci, které potřebuje každý rodič, prorodinné akce nabízí pěstounům prostor pro neformální výměnu zkušeností,
kde si mohou popovídat o svých potřebách a problémech
a získat podporu a podněty od dalších náhradních rodičů
v podobné situaci.
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Záměry pro rok 2018
•
•
•
•
•

zpracovat kvalitní vnitřní dokumenty k rozvoji služeb dětem a rodinám
vytvořit strategický plán na roky 2018 až 2025
realizovat projekt OPZ
kampaň pro pěstounství
připravit založení další pobočky
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Účetní uzávěrka
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Příloha k účetní uzávěrce
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Poděkování, naše spolupráce
Do naší spolupráce s rodinami a mladými lidmi se zapojuje řada lidí a organizací. Díky příznivcům a podporovatelům můžeme naplňovat naše poslání, plánovat a dál rozvíjet služby doprovázení pro náhradní rodiny a mladé
lidi, prosazovat pozitivní změny v oblasti péče o ohrožené děti v České republice a vytvářet prostor pro odbornou diskusi a spolupráci.
Našimi partnery v roce 2017 byli:
Samospráva
Jihomoravský kraj • Odbor zdraví Magistrátu města Brna • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
Město Pohořelice • Městská část Brno-Řečkovice
Nadace, nadační fondy
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost • Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota • Nadační fond Tesco
Firmy, instituce a společenství
AGROAD s.r.o. • Atelier 99 s.r.o. • Audit Brno, s.r.o. • BMK servis s.r.o. • Centropen, a.s. • Comax Bowling s.r.o. • Česká
kongregace sester dominikánek • Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny • Čokoládovny Fikar
DELIKOMAT s.r.o. • Diecézní charita Brno • EUROGALAXIE s.r.o. • ELEKTROWIN a.s. • Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Globart s.r.o. • GRIFART, spol.s r.o. • GSP Mincovna a.s. • GSP RAFINERIE s.r.o. • Chata Štvanice • Komunita sester Těšitelek
Božského Srdce Ježíšova • Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka Pod ochranou Svaté Rodiny • Levné knihy a.s.
Metrostav a.s. • Moravská galerie • Penam, a.s. • Planet Bowling Olympia Brno • Potravinová banka pro Brno a jižní Moravu
Retry s.r.o. • Rotary Club Valtice-Břeclav • Římskokatolická farnost Brumovice • Římskokatolická farnost Březník
Římskokatolická farnost Jinošov • Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova • Římskokatolická farnost Sloup
v Moravském krasu • Římskokatolická farnost Velké Bílovice • Sestry dominikánky • SIKO koupelny a.s. • Soroptimist Int.
Club Brno I. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. • V-Tour s.r.o. • Wellness Kuřim s.r.o.
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Individuální dárci
Eva Bártová • Marie Bednářová • Ludmila Běhanová • Zdena Bouzková • Bohumil Bradáč • František Brůna • Jan Čajka
Magdalena Čoupková • Zdenka Čurdová • Petr Doležal • Ing. Blanka Drápalová • Jindřiška Dvořáková • RNDr. Milana
Faltusová • Jiří Ferby • Štěpán Florián • Hana Gavendová • Josef Grolich • Ladislav Grunda • Martina Handlová • Josef
Havelka • Josef Havlát • Petr Havlát • Vlasta Heroldová • Vladimíra Holasová • Vladimír Homola • Marie Chrástecká
Ing. Stanislav Janků • Jiří Jeniš • Marie Ježová • Ing. David Jílek • Jaroslav Jundra • Božena Kaďourková • František Kania
PhDr. Ivan Kania • RNDr. Jiří Koch • Karla Kovaříková • František Kozubík • Petr Kucharčík • Ing. Petr Levák • Ing. Jiří Líba
RNDr. Milan Líbezný • Alois Medla • Ludmila Moravcová • Helena Nerudová • MUDr. Jindřich Olšovský • Věra Palacká
Mgr. Šárka Pantůčková • Jiří Pavlica • Severin Pošta • Jiří Prudký • Mgr. Pavel Rajmic • Martin Rája • Joachim Rothkögel
Magda Rothkögelová • Ing. Luboš Rumian • Monika a Břetislav Rychlíkovi • Ing. Josef Ryšávka • Karel Slanina
Dita Smýkalová • Irena Sobotková • Libor Ševčík • Ing. Ivo Šilhánek • Ing. Pavel Šimonek • MUDr. Ondřej Škoda
Jaroslav Šturma • MUDr. Milan Šulc • Ladislav Šustr • Ing. Josef Švec • Libuše Tarabová • Petr Vázler • Radek Vichr
Ing. Hana Vlachová • Jitka Vyhlídalová • Milada Wurmová • Josef Zahradník
Děkujeme rovněž dobrovolníkům, anonymním dárcům, přátelům a rodinným příslušníkům pracovníků spolku,
kteří se nezištně podíleli na našich aktivitách. Bez vás by to nešlo!

Odborná spolupráce v péči o děti, mladé dospělé a rodiny
UMPOD Brno, orgány sociálně-právní ochrany dětí MÚ Šlapanice • MÚ Kuřim • MÚ Boskovice • MÚ Bučovice • MÚ Vyškov
MÚ Moravský Krumlov • MÚ Znojmo • Magistrát města Brna • Magistrát hlavního města Prahy • MÚ Tišnov • Středisko
náhradní rodinné péče Praha • město Pohořelice • Peter PAN Tulln • Nadační fond J&T • PFAD Bayern • Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň • Nadace Terezy Maxové dětem • Nadace Rozum a cit a řada dalších
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Základní údaje
Poslání
Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem
a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.
Cílová skupina
Opuštěné děti, znevýhodněné děti a mladí lidé, náhradní rodiny, odborná a široká veřejnost
Základní údaje
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10/10, 602 00 Brno
Tel.: 543 241 141
E-mail: info@pestouni.cz
Datová schránka: auuu8y3
Internetové stránky: www.pestouni.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2700255345/2010
Registrace
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 5396
IČ: 64326471
V úvodu byl zmíněn příběh dívky vyrůstající v ústavním zařízení z holandského dokumentárního filmu Alicia (2017).
Grafické prvky výroční zprávy zahrnují výroky skutečných pěstounů a smyšlené příběhy dětí. Jako inspirace k příběhům
posloužila rubrika Hledáme vás, mámo, táto!, kterou jsme i v roce 2017 zpracovávali ve spolupráci s jednotlivými kraji s cílem,
aby se pro každé dítě našla nová rodina.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
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