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„Nejlepší zájem dítěte má vyšší váhu než ostatní oprávněné zájmy.“ Každý rok všichni hledáme naplnění této věty. 

A věřím, že ve spolupráci se všemi dobrými lidmi se to daří. 

Pan Johann Munkr, bavorský pěstoun, který se svojí manželkou vychoval šest dětí a více než stovce pomohl v jejich ohrožující 

situaci, nám přiblížil svoje profesionální selhání. Do krizové péče přijali dívenku, která si nesla zdravotní postižení. Během měsíců 

se jejich vztah proměnil, zůstala u nich, v dospělosti se osamostatnila, nyní pečuje o dravce 

v záchranné stanici a stále žije v rodinné blízkosti pěstounů.  

Slýcháme „profesionální selhání“ a „rodiny přechodných pěstounů selhaly“ ve chvíli, kdy se neřešilo, zdali dítě půjde do ústavní 

péče či kdoví kam. Oni jednali. Udělali jedinečné rozhodnutí pro nejvyšší zájem dítěte. Pro dlouhodobé, stabilní rodinné, citově 

naplňující prostředí. 

Pro nejlepší zájem jedinečného dítěte je potřeba zažít profesní selhání. Má velkou, převelikou a nenahraditelnou cenu. Pan Munkr 

nám k tomu od loňského roku drží palce z věčného domova. Učme se od něho. 

Pavel Šmýd

předseda Sdružení pěstounských rodin z.s.

Sdružení pěstounských rodin z.s. 
– profi l, schéma, orgány 
Profi l organizace

Sdružení pěstounských rodin z.s. je nestátní nezisková or-

ganizace. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby 

a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Sdružení pěstounských rodin z.s. působí přede-

vším v oblasti Jihomoravského, Jihočeského, Zlínského, 

Plzeňského a Středočeského kraje a hlavního města Prahy. 

Některými aktivitami jeho činnost přesahuje do celostátní 

působnosti. 

Na konci červ
na 2017 jsem byla po více ne

ž dvou letech 

čekání zařazena do systému p
ěstounů na přechodnou dobu. 

Řekla jsem si, že
 vzhledem k mému 

věku 54 let již ne
vycho-

vám dítě, proto r
áda takto pomůžu

. Nejlepší zájem dítěte 

je netrávit čas čekáním v ústavu, ale v rodině. Za pár dnů 

jsem si přiv
ezla z porodnice maličkou holč

ičku menšin
ového 

etnika. Matka ji zanechala v porodnici, její se
dmé dítě.

Nikdo další z biologické r
odiny o maličkou nemě

l zájem…
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Výbor 

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Ředitel Sdružení

Úsek ředitele

Projekty EU

Dům na půli cesty Manažer projektu
Vedoucí Domu 

na půli cesty

Psycholog

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Správa objektu 

a terapie

Poradna náhradní 

rodinné péče Plzeň

Vedoucí Poradny 

náhradní rodinné 

péče Plzeň

Psycholog

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Poradna náhradní 

rodinné péče Brno

Vedoucí Poradny 

náhradní rodinné 

péče Brno 

Mzdová účetní Finanční účetní Asistentka PR manažer

Koordinátor 

vzdělávání

Koordinátor 

dobrovolníků

Organizátor 

vzdělávání

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Znojmo

Sociální pracovník 

– správce knihovnyPsycholog

Psycholog 

– vedoucí pobočky
Poradna náhradní 

rodinné péče

Sdružení pěstounských 

rodin Praha

Sdružení pěstounských 

rodin Bystřice p. H.

Sociální pracovník 

– vedoucí pobočky
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Orgány Sdružení pěstounských rodin z.s.

Rada Sdružení pěstounských rodin z.s.: 

PhDr. Vladimír Hřebíček, Vladimíra Mokrá, Mgr. Ing. Pavel Šmýd

Statutární zástupce: 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, předseda 

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

2018 — založení pobočky v Českých Budějovicích
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Výkon sociálně-právní ochrany dětí

Číslo pověření: JMK 83338/2015  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 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 a pěstounské péče 

•  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 

3.
Nic jsem nezmohla, maličkou jsem nedokázala uchránit. Musela jsem ji 

odevzdat. Nejsem proti tomu, aby se dítě vracelo k bio rodičům. Musí 

tady ale fungovat sanace rodiny. A sanace rodiny je u nás jako paní 

Colombová, stále se o ní jen mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl…

Obrátila jsem se na místního pana faráře. Zná mě, byli jsme spolu 

na pouti v Římě. Řekl, že zrovna na tu ubytovnu mu chodí mezi chudé 

sestry Matky Terezy a náboženství tam vyučuje jedna romská 

katechetka. Každý týden mi volala, že maličkou viděla, 

že je v pořádku.Za dva měsíce již ale volala na OSPOD, 

že rodiče holčičku týrají… 

Bylo před Vánocemi.
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nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 

nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 

•  poskytování výchovné a poradenské péče osobě pe-

čující, 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. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou 

pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím 

osobám/v evidenci.

Cíle

•  usilovat o naplnění nejlepšího zájmu dítěte profesio-

nálním 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 pěstoun-

ské 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, kdy každé dítě může 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

Cílové skupiny

•  děti; zejména děti svěřené do náhradní rodinné péče 

osobám pečujícím

•  osoby pečující a osoby v evidenci

•  osoby pečující a osoby v evidenci na přechodnou 

dobu, které mají uzavřenou dohodu s jiným subjektem, 

ale 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)

•  pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě 

•  pomoc při zajištění krátkodobé péče v krizových situacích

•  odborné doprovázení poskytované zaměstnanci SPR 

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 vyplý-

vají 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, prarodiči 

a dalšími pečujícími osobami, jak potřeby dítěte nejlépe 

naplnit. Zkušenosti z dlouholeté spolupráce s pěstoun-

skými 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 se promítají do příprav 
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vzdělávání i do nabídky terapeutických a relaxačních 

programů SPR.     

Počet rodin, které uzavřely dohodu se Sdruže-

ním pěstounských rodin k 31. 12. 2018, byl 408. 

Do jejich pěstounské a poručnické péče bylo svěřeno 

608 dětí ve věku do 18 let.

 

Pěstounství na přechodnou dobu  

Praxe uplynulých let ukazuje velmi pozitivní přínos umís-

tění 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 

21 rodin pěstounů na přechodnou dobu. Cílem kom-

plexní 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 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 vzdělá-

váním 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 pomoci při realizaci styku dítěte 

s rodiči či jinými jemu blízkými osobami formou asistova-

ného kontaktu. Pomáhá řešit zajištění osobní péče 

o svěřené děti i případné krizové situace. Doporučuje 

pěstounům vhodné vzdělávací programy, terapeutic-

kou i poradenskou pomoc. Podílí se na přípravě 

aktivit, vzdělávacích programů, terapií, setkávání, 

relaxačních pobytů. 

Vzdělávání pěstounů 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně ukládá náhrad-

ním rodičům – pěstounům povinnost vzdělávání v rozsa-

hu 24 hodin za 12 měsíců po sobě jdoucích. 

Témata vzdělávání reagují na potřeby pěstounů 

a jsou volena tak, aby co nejvíce zkvalitňovala péči 

o přijaté děti. 

Výběr témat je z okruhu školské a výchovné pro-

blematiky, psychologie, psychiatrie, zdravovědy, komuni-

kace 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 zkuše-

ností a vzájemnou podporu – 24 hodin vzdělávání 

•  jednodenní semináře – 4–6 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 

    

 

Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky

Má za cíl prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností 

sociálních pracovníků a jejich profesní i osobnostní růst.  

Náplň a formy rozvoje zaměstnanců

•  akreditované kurzy – 8 hodin/ročně

• vzdělávací kurzy, odborné semináře a školení 

– 16 hodin/ročně

•  odborná supervize

•  sebevzdělávání – studium zákonů, vyhlášek, odborné 

literatury

•  periodická školení BOZP, PO aj.

•  kooperace na tvorbě standardů kvality sociálně-právní 

ochrany

V rámci poraden je doprovázení dosažitelné i pro 

rodiny, 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 odborní-

ků. Jsou pro ně velice důležité supervizní setkávání, refl e-

xe 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 momentál-

ních potřeb a požadavků na odbornou pomoc a podporu. 

ltace se sociální pracovnicí i vzájemná podpora. 

jsou zváni do klubu pěstounů, na výlety, společná 

vání, na vzdělávání i zážitkové programy. Přínos pro 

tlivé rodiny je individuální, podle jejich momentál-

otřeb a požadavků na odbornou pomoc a podporu. 
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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, 602 00, Brno 

Pracoviště Znojmo: nám. Armády 1215/10, 

669 02, Znojmo

Odpovědná osoba: Sylva Dvořáčková 

Dohody o výkonu pěstounské péče: 170 rodin 

Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 262 

Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 14 

I v roce 2018 bylo hlavním cílem doprovázení předcházet 

krizovým situacím v pěstounské rodině, selhání rodinné 

péče a vrácení dítěte zpět do ústavního prostředí. Jedním 

z pilířů doprovázení náhradních rodin byla nabídka kvalit-

ních vzdělávacích programů, terapeuticky orientovaných 

víkendů a jednodenních klubových aktivit. Vzdělávací 

plán vycházel z individuálních potřeb doprovázené rodiny, 

z vyhodnocení evaluačních dotazníků, kde pěstouni sami 

nabízejí pro ně důležitá témata, a ze zpětné vazby 

od klíčových pracovníků, doprovázejících rodiny. Žáda-

nými tématy byly například puberta dítěte v NRP, upev-

ňování identity dítěte v náhradní péči anebo terapeutické 

rodičovství. 

Dále byla pěstounům poskytována možnost 

psychologického poradenství s psycholožkou Mgr. Milkou 

Hortovou, která se oblastí náhradní péče zabývá již řadu 

let a je rodinám velkou oporou v rámci brněnské poradny.  

K dobrému doprovázení patřil i osobní a partner-

ský přístup klíčových pracovníků poradny. Díky bezpeč-

nému a důvěrnému vztahu mezi klíčovým pracovníkem 
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a doprovázenými pěstouny se dařilo řešit i velmi náročné 

situace v životě pěstounské rodiny. Klíčoví pracovníci byli 

nápomocni mimo jiné i při jednáních s úřady, v rámci kon-

taktů s biologickou rodinou dítěte, při předávání dítěte 

z přechodné pěstounské péče do péče stálých pečovatelů 

a při jiných důležitých i náročných záležitostech rodin.

Nedílnou součástí odborné práce poradny bylo 

iniciování a organizace setkání se zástupci OSPOD i do-

provázejících organizací k evaluaci spolupráce, předávání 

příkladů dobré praxe a diskusi o stavu náhradní rodinné 

péče v rámci ČR. 

Poradna náhradní rodinné péče Praha

Místo poskytování činnosti: Ostrovského 253/3, 

150 00, Praha

Odpovědná osoba: PhDr. Alena Michalová

Dohody o výkonu pěstounské péče: 57 rodin

Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 79

Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 2 

Sdružení pěstounských rodin Praha v roce 2018 pokračo-

valo v doprovázení pěstounských rodin. Počet rodin, 

s nimiž má pracoviště v Praze uzavřenou dohodu o výko-

nu pěstounské péče, se průběžně mění (dosažením zleti-

losti pěstounských dětí) a celkově má mírnou tendenci 

k narůstání. Sdružení nabízí průběžně komplexní odborné 

služby klientům, kteří oceňují nejen stabilitu a vysokou 

odbornou úroveň pracoviště, ale i vstřícnost a velké pra-

covní nasazení sociálních pracovnic. Nadále jsou nabízeny 

také odborné psychologické služby, jako je vyšetřování 

žadatelů zejména o tzv. příbuzenskou nebo hostitelskou 

péči, většinou na žádost SPOD místních úřadů. Dále je to 

poradenství pro pěstouny, psychoterapie, individuální 

psychologická vyšetření dětí v pěstounské péči apod. 

Dařilo se také tradiční rubrice Hledáme vás, mámo, 

táto. Díky naší pomoci při zprostředkování NRP nachází 

svou rodinu každoročně další a další děti. Na těchto strán-

kách nabízíme příběh jedné pěstounské maminky, kterou 

rádi a s úctou doprovázíme.

Chodila jsem tedy do práce, nejsou sestry, šla jsem vypomoct do té doby, 

než dostanu další dítě. Musela jsem se učit žít s vědomím, že ty tři měsíce 

lásky u nás v ní zůstanou. A že třeba mě bude jednou hledat, až jí bude 15 let. 

Každý den jsem se za maličkou modlila, každý den. Na školeních nám říkali, 

že bychom se měli umět vyrovnat s předáním dítěte. Ano, kdybych věděla, 

že se maličké daří dobře, ale ona ležela někde v nemocnici po týrání biologickými 

rodiči. Vy byste to dokázali přejít a zapomenout? Já ne. 

5.

18

Chodila jsem tedy do práce, nejsou sestry, šla jsem vypomoct do té doby, 

než dostanu další dítě. Musela jsem se učit žít s vědomím, že ty tři měsíce 
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Poradna náhradní rodinné péče 
Bystřice pod Hostýnem

Místo poskytování činnosti: Slobodova 1323, 

768 61, Bystřice pod Hostýnem

Odpovědná osoba: Bc. Hana Ježová, 

od 4. 12. 2018 Mag. Alena Vítková

Dohody o výkonu pěstounské péče: 72 rodin

Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 119

Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 3

Poradna náhradní rodinné péče v Bystřici pod Hostýnem 

doprovází zejména rodiny v Olomouckém a Zlínském 

kraji. Spolupráce s orgány SPOD i s krajskými úřady je na 

velmi dobré úrovni. V rámci doprovázení je poskytována 

také poradenská pomoc ohledně již zletilých nezaopat-

řených dětí vyrůstajících stále v pěstounských rodinách. 

Rodiny zvláště ocenily pomoc při realizaci kontaktů 

s biologickou rodinou a možnost zúčastnit se vzděláva-

cích a volnočasových akcí. Kromě vzdělávacích seminářů 

a klubových setkávání na různorodá témata byly pořá-

dány tři vícedenní vzdělávací semináře a dva rekreační 

pobyty spojené s výměnou zkušeností mezi pěstouny. 

Realizovány byly též akce pro děti z pěstounských 

rodin – letní tábor a víkend pro náctileté.  

Poradna náhradní rodinné péče Plzeň

Místo poskytování činnosti: Houškova 25, 326 00, Plzeň

Odpovědná osoba: Mgr. Hana Benadová

Dohody o výkonu PP: 109 

Děti svěřené do NRP: 148

Pěstounské rodiny na PD: 2 

V průběhu roku 2018 se změnila personální situace 

v PNRP v Plzni. Mgr. D. Tolknerová odešla na jiné pracoviště 

a na pozici vedoucí ji nahradila Mgr. H. Benadová. Počet 

klíčových pracovnic doplnila Mgr. Hana Krafková. Došlo 

k předání doprovázených rodin i ze strany psycholožky 

Dr. Vodičkové. Každá klíčová pracovnice doprovázela 

20–25 rodin. Jedna z rodin pěstounů na přechodnou 

dobu přerušila činnost, druhá je stále aktivní. Péči 

poskytla již 3 dětem. 

Nabízeli jsme několik variant vzdělávání pro 

příbuzenské i klasické pěstouny. 2x v měsíci se pěstouni 

scházeli na kulatých stolech v poradně. Uspořádali jsme 

2 celodenní semináře v prostorách KÚ Plzeňského kraje 

a 3 vícedenní vzdělávací pobyty v Úborsku u Klatov. 

Všechna témata se týkala problematiky výchovy 

a vzdělávání dětí v NRP a podpory pěstounů v jejich 

záslužné práci. 

Získali jsme grant Nadace Tesco ve výši 30 tis. Kč, 

který jsme využili na zpestření kulturního života pěstoun-

ských rodin. Po 2 měsíce se pěstouni a jim svěřené děti 

mohli zúčastnit vybraných představení v DJKT v Plzni. 

Tato nabídka vzbudila velký zájem. 
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Jako odměnu ženám pěstounkám za jejich 

celoroční péči jsme zorganizovali 2 polodenní pobyty 

v Antických lázních s relaxačními koupelemi, saunou atd. 

Pro celé rodiny jsme v průběhu roku nabízeli bow-

ling, potápění s přístrojem, výlet na hrady Žebrák a Točník, 

dobrodružnou cestu pro všechny věkové kategorie a rok 

jsme završili předvánočním Dnem pěstounských rodin 

s programem, občerstvením a nadílkou. 

V listopadu u nás proběhla inspekce kvality stan-

dardů SPOD. 

Rok 2018 byl pro nás úspěšný, uzavřeli jsme 

dalších 12 dohod a přibylo 19 dětí, které v náhradní 

rodinné péči můžeme doprovázet. Zaznamenali jsme také 

vzestup počtu zájemců o informace týkající se NRP. 

Kolektiv pracovnic je stabilní a panují mezi námi kolegiální 

a přátelské vztahy.

Projekt Doprovázení včetně dohod 
o výkonu pěstounské péče, táborů 

Celkové náklady 19 447 tis. Kč

Finance z veřejných zdrojů 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 17 853 tis. Kč

Dotace Odboru zdraví a OŠMT MMB, MČ Brno-Řečkovice 104 tis. Kč

6.

Vypověděla jsem doprovodnou organizaci, 

necítila jsem jejich podporu. Byl 8. březen, 

Den žen. Jela jsem po práci podepsat novou 

smlouvu se Sdružením pěstounských rodin.Dostala jsem 

od nich časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí, 

únorové vydání. Na straně 17 nacházím inzerát, 

že pěstouny hledají také pro …nar. 7/2017… 

Hned jsem věděla,  že je to moje holčička. 

Ještě večer jsem volala své klíčence 

a ta mi druhý den potvrdila: Ano, je to ona.

23
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Nejčastěji řešené situace s uživateli služby 

Sociální práce bylyazaměřena na přímou práci 

s uživateli, především na rozvíjení sociálních dovedností 

a schopností v praktické rovině včetně sestavování 

životopisů, motivačních dopisů, evidencí na úřadu práce 

a žádostí o poskytnutí dávek hmotné nouze. Práce je 

zaměřená na pomoc při hledání vhodného zaměstnání, 

možností dokončení odborného studia, při řešení 

zadluženosti uživatelů i odstraňování různých závislostí 

a patologických jevů a zprostředkování kontaktů na od-

borná pracoviště. Pomáháme řešit bytovou problematiku 

a podporujeme obnovování, navazování či udržování 

kontaktů s rodinou. Podpora a pomoc vychází ze zpra-

cování a vyhodnocování individuálních plánů a směřuje 

k začlenění uživatelů do běžného života a odpoutání 

od závislosti na sociální službě. Rozvojové činnosti jsou 

zaměřeny na získání pracovních návyků a zodpovědnosti. 

Patří mezi ně nácvik péče o domácnost, příprava pokrmů, 

praní prádla, úklidové práce, zahradní terapie 

i animoterapie. 

K tomu směřovala i účast na případových konfe-

rencích a pracovních setkáních: 

konference Radosti a strasti na cestě do samostatného 

života (Janus, Brno 2018), pracovní setkání odborné 

platformy Role domů na půli cesty v systému následné 

péče (SKP-Centrum, Pardubice 2018) a projekt Zavádění 

nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním 

onemocněním, Práh jižní Morava, z.ú., Metodické cent-

rum Znojmo  – mezirezortní setkávání a jednání pracovní 

skupiny. Jsme pravidelnými účastníky pracovní skupiny 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

v rámci komunitního plánování sociálních služeb (MMB 

2016–2018). 

Realizované aktivity

Místo poskytování služby bylo modernizováno 

a upraveno darovaným zánovním nábytkem, výmalbou, 

nátěry, doplněním kuchyně novou kuchyňskou linkou 

i novými přístroji. Zřízena a vybavena byla místnost pro 

pracovně rozvojové aktivity. Z projektu společnosti Tesco 

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ byl zakoupen venkovní 

pingpongový stůl a posilovací stroj. Zajištěna byla 

květinová výzdoba budovy a péče o květinový park 

na čestném dvoře zámečku. 

Při pracovních aktivitách spojujeme příjemné 

s užitečným, což se týkalo třeba společného pečení 

chleba, štrúdlu nebo grilování masa, kde jsme využili 

surovin z potravinové banky. Následná společná konzu-

mace pak byla zdařilým příkladem komunitního setká-

vání. Tradičním vyvrcholením těchto aktivit je společná 

příprava pochutin a posezení těsně před Vánoci. Dárky 

pod rozsvíceným stromečkem jenom umocňují pocit 

sounáležitosti a společného sdílení radostných chvil 

a zamyšlení nad životem.

Dům na půli cesty

Název střediska: Dům na půli cesty

Druh služby: domy na půli cesty

Číslo registrace: 6087955

Místo poskytování služby: Velký Dvůr 134, 

691 23, Pohořelice

Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd, 

manažer-ekonom projektu, statutární zástupce

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Nevrkla, 

vedoucí střediska

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, fi nancovaný z Evropského sociálního 

fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského 

kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstna-

nost. Číslo smlouvy: 039365/16/OSV, platnost smlouvy: 

od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018.

Poslání, cíle, cílová skupina a metody práce jsou v sou-

ladu s aktuální verzí zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních 

službách.

Aktivity střediska v roce 2018

Aktivity spojené s propagací služby

Informace jsou uvedeny na webu www.dumnapulices-

ty.cz a pravidelně prezentovány v časopisu Průvodce 

náhradní rodinnou péčí, na Dni sociálních služeb 

v Hustopečích a trvale na informačních tabulích 

v obchodním řetězci Tesco, supermarket Ivančice. 

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území 
Jihomoravského kraje, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 
je fi nancován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR 

a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.



26 27

Celkový počet podpořených osob Sociální služby D1/2

Zpracoval: Mgr. Ladislav Nevrkla

vedoucí Domu na půli cesty Pohořelice – Velký Dvůr 

Počet uživatelů v období 1. 1. – 31. 12. 2018 31

Z toho muži 23

Z toho ženy 8

Počet lůžkodnů v období 1. 1. – 31. 12. 2018 3 306 

Celkový počet uživatelů za období 

IP I 1. 7. 2016 – 31. 12. 2018: 
59 

Z toho muži: 39

Z toho ženy: 20

Celkový počet lůžkodnů za období 

1. 7. 2016 – 31. 12. 2018: 
8 854 

Celkové náklady 3 059 tis. Kč

Finance z veřejných zdrojů

IP JMK, č. smlouvy 039365/16/OSV 2 122 tis. Kč

Úhrady od klientů 284 tis. Kč

Pracovníci 

Službu zajišťoval tým vedený manažerem-ekonomen 

služby Mgr. Ing. Pavlem Šmýdem. Na pracovišti ve Velkém 

Dvoře pak kolektiv tvořili: Mgr. Ladislav Nevrkla (vedoucí 

a pedagogický pracovník), Mgr. Ilona Gertnerová (sociální 

pracovnice), Bc. Renata Ambrožová, DiS., (do 31. 1. 2018), 

Vladislav Páviš (pracovník v sociálních službách, správce),

Hana Nevrklová (pracovnice v sociálních službách, ko-

ordinátorka aktivizace), PhDr. Alena Michalová (externí 

psycholožka). Účetní agendu vedla Pavlína Kolářová.

Doplňující informace 

Služba je poskytována v bývalém loveckém zámečku, 

památkově chráněném objektu Leopoldsruhe v krajině 

blízko Pálavy. Genius loci daného místa velmi výrazně 

přispívá k pracovní pohodě, má kladný vliv na naši psychiku 

a pomáhá překonávat různé překážky a těžkosti života. 

Spolupráce je udržována a rozvíjena s Potravinovou 

bankou pro Brno a JMK, společností Tesco, MOZ Hodonín, 

spolky Rotary Club Valtice-Břeclav, Soroptimist Int. Club 

Brno I., společností Elektrowin, a.s., a BMK servis Brno. 

Dále s MěÚ Pohořelice, pobočkou ÚP Pohořelice a KIC 

Pohořelice. Dlouhodobá spolupráce je udržována 

s DD Mikulov, DD Znojmo, Domovy pro matky s dětmi 

Znojmo, Břeclav a Mor. Krumlov, VÚM Višňové, Olešnice, 

Mor. Krumlov a OSPOD v JMK, podobně jako spolupráce 

s praktickými lékaři i specialisty či spolupráce s Policií ČR 

a PMS Břeclav a Znojmo. 

Příklady dobré praxe

V rámci naší pobytové služby máme řadu příkladů dobré 

praxe. Tým pracovníků vytváří podmínky, aby se klikaté 

životní cesty našich klientů projasnily a nasměrovaly 

žádoucím směrem. V tom jsme jim dobrými průvodci 

a pomocníky. Potřebné informace jsme jim zprostředko-

vali besedou s pracovnicemi úřadu práce i individuálními 

konzultacemi s každým jednotlivým klientem. Několika 

klientům, kteří ukončili pobyt v našem zařízení, jsme po-

mohli se získáním následného bydlení a vybavením jejich 

domácnosti. S řadou klientů udržujeme kontakty, případně 

jim pomáháme s řešením aktuální situace. Největší radost 

pak máme ze dvou mladých rodin našich bývalých klientů, 

které se usadily nedaleko, a my můžeme sledovat, jak se 

jim v dalším životě daří.
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Realizované projekty

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 Pfl ege und Adoption in Niederösterreich, Rakousko

Hlavním záměrem projektu je vytvořit prostor pro diskusi 

a sdílení dobré praxe v pomoci a doprovázení pěstounů 

na přechodnou dobu, zástupců z řad externích odborníků, 

klíčových pracovníků doprovázejících organizací 

a úředníků OSPOD. Tyto zkušenosti a podněty poslouží 

ke zpracování metodických doporučení pro praxi klíčových 

pracovníků doprovázejících organizací a úředníků OSPOD.

V roce 2018 jsme uskutečnili dva kulaté stoly pro 

zástupce OSPOD a pracovníky doprovázejících organizací. 

Kulatý stůl Pěstounská péče na přechodnou dobu v ČR 

a v zahraničí, který se konal 25. 1., se zaměřoval na sdílení 

praxe v ČR a prezentaci poznatků z Bavorska a Rakouska. 

Z diskusí vyplynulo, že nejpalčivějším problémem pře-

chodné péče v České republice je doba umístění dětí 

v PPPD, která se stále prodlužuje. U přechodných pěstou-

nů, kteří mají uzavřenou dohodu se SPR, je to průměrně 

10 měsíců. Dále se mluvilo o problémech spojených s pře-

dáváním nejmenších dětí z přechodné pěstounské péče 

do péče dlouhodobé (osvojení, dlouhodobá pěstounská 

péče, ve vzácnějších případech návrat do původní rodiny). 

Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území 
Jihomoravského kraje, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 
je fi nancován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR 

a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.
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Diskutovalo se o co nejšetrnějším způsobu předávání, 

správném rozdělení kompetencí mezi pracovnicemi 

OSPOD, klíčovými pracovníky, příp. sociálními pracovnicemi 

krajského úřadu. 

Na dalším kulatém stole 5. 6. jsme se zaměřili 

na problematiku asistovaných kontaktů. Odborníci z řad 

zástupců OSPOD a doprovázejících organizací se věnovali 

otázkám: Kdo má iniciovat kontakty s biologickou rodi-

nou? Jak při asistovaném kontaktu ochránit zájem dítěte? 

Jaké hranice, pravidla stanovit? Co může pozitivně ovlivnit 

průběh kontaktů s biologickou rodinou?

Na jaře se konala pracovní cesta s partnery 

v Rakousku na téma doprovázení dlouhodobých profesio-

nálních pěstounů v Dolním Rakousku. 

Paralelně se pracovalo na videodokumentech 

s tématem doprovázení pěstounů na přechodnou dobu, 

které budou k dispozici širší odborné veřejnosti začátkem 

roku 2019.

Realizace: září 2018

Donátor: Nadační fond Tesco

Příspěvek: 30 000 Kč

Den pěstounských rodin se konal v sobotu 8. 9. 2018 

v prostorách Sudického dvora, Sudice a Boskovice, 

v době od 9:00 do cca 16:00 hodin. V rámci dopoledního 

tříhodinového bloku mohli pěstouni probrat své radosti 

a starosti v péči o přijaté děti s odborníky a vyslechnout 

jejich přednášky. PhDr. Jiří Šupa vystoupil s příspěvkem 

Pozitivní komunikace s dítětem a Mgr. Hana Brodníčková 

s příspěvkem Výchova problémového dítěte. Po tuto 

dobu měly děti samostatný program v doprovodu dobro-

volníků: menší měly zábavu v prostorách Sudického dvora 

s divadlem, dílničkami a starší děti navštívily Westernové 

městečko Boskovice. Odpoledne čekalo všechny posezení 

u kávy a čaje s hudebním vystoupením.

Jde o tradiční akci, kterou Sdružení pořádá od za-

čátku svého působení. Jejím cílem je setkat se v neformál-

ním prostředí, strávit spolu čas a popovídat si o všedních 

radostech i strastech pěstounského života.

Podporu z Nadačního fondu Tesco jsme získali 

nejen na tento projekt, ale i na aktivity v rámci poboček 

v Bystřici pod Hostýnem, Plzni a domě na půli cesty. Dě-

kujeme tímto za podporu a příležitost realizovat zajímavé 

projekty pro pěstounské rodiny a mladé dospělé z domu 

na půli cesty. 

Den pěstounských rodin aneb Sobota plná zážitků a setkání

Řekla jsem, že se proti rozhodnutí soudu odvolám, a poslední den 
odvolací lhůty mě OSPOD nakontaktoval k maličké. 
Tu jsem po půl roce držela v náručí. Holčička mě poznala, 
hned jsme se tulily. Připadala jsem si, že žiju zázrak. Nová klíčenka 
byla se mnou.Každý den jsem za holčičkou jezdila.
Vzala jsem si k dalším krokům právníka a na začátku května 
jsem si maličkou odvážela domů. Když jsem ji nesla přes práh 
našeho domu, řekla jsem jí, že teď odtud půjde, až když se bude vdávat.

8.
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Poletíme před oponu

Donátor: NF J&T 

Výše příspěvku:  26 000 Kč

Základní myšlenky projektu

•  Rozvíjení kreativity má velký informační, výchovný 

a léčebný potenciál.

•  V dramatické hře objevujeme realitu a dospíváme 

k řešením. V životě i v divadle vstupují lidé do rolí, které 

předvádějí před ostatními podle určitého scénáře – ne-

zvládání v životě ohrožuje člověka i komunitu, v divadle 

si lze vše bez následků vyzkoušet, učit se. Na jevišti je 

možné zkusit si cokoliv, je to prostor pro experiment. 

Vytváření divadelního představení zahrnuje práci vý-

tvarnou a hudební.

•  Sdílený kreativní proces bez tlaku na výkon navozuje 

ve skupině dětí pocity blízkosti a solidarity, vede ke 

společnému cíli a radosti z dosažených výsledků.

•  Kde je navázán dialog, v tomto případě prostřednictvím 

kreativní práce, může dítě svobodně vyjadřovat své 

pocity a potřeby, vyjádřit a hájit své zájmy, není utlačo-

váno nebo se útlaku může bránit.

 Plánovaným výsledkem kreativní práce bylo 

vytvoření divadelního představení. Téma jsme zvolili na 

základě poznatků Petera Wohllebena z knihy „Tajný ži-

vot stromů“ a práce a objevů Suzanne Simard o tom, jak 

si stromy v lese povídají, pomáhají si, jak se podporují, 

a dokonce objímají, jak zde vzniká síť podpory a sdílení 

vytvořená soužitím stromů a hub. Důležité pro nás bylo, 

že jsme se obrazně i doslova dostávali ke kořenům 

našeho života, všímali jsme si, že se lesní společenství 

může podobat společenství lidskému – rodině nebo 

i širší skupině. Prostřednictvím těchto podobenství 

jsme se mohli bezpečněji dotýkat raných i aktuálních 

traumat dětí a kreativními procesy je uvolňovat a léčit. 

Práce se účastnilo 12 dětí ve věku od 8 do 15 let. Čin-

nosti jsme rozložili do 6 na sebe navazujících setkání.

 Závěrečnou prezentaci braly děti zodpovědně, 

dokázaly se koncentrovat, vzájemně se podpořit a pomá-

hat si. Ze společného díla jsme měli radost všichni, děti ji 

dokázaly svobodně prožívat a projevit.  

Projekt mohl být realizován díky daru Nadačního 

fondu J&T a darům podporovatelů organizace Sdružení 

pěstounských rodin. Probíhal od října 2018 do ledna 2019.

Maličká otevírá lidem srdce. Je ku
drnatá, veselá, stále tančí. 

Krásně povíd
á.Velmi se b

avím, když si lidé myslí, ž
e je moje 

biologick
á 

dcera. Vždyť mám již dávno babičkovsk
ý věk a nijak se tím n

etajím. 

Žijeme si ev
angelium lá

sky. Děk
uji, že exi

stuje Hledáme Vás, mámo, táto. 

Už pro moj
i princezn

u nejsem t
etička, ale maminka. Věřte, 

že z úst 

této maličké zní 
maminka jako pohla

zení anděla.

9.
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Naše aktivity v propagaci pěstounské péče 

Vědomi si toho, že je v České republice stále nedostatek 

pěstounů, především pěstounů dlouhodobých 

pro ohrožené děti, jsme i v roce 2018 pokračovali v diskusi 

a prezentaci problematiky pěstounské péče širší odborné 

i laické veřejnosti. 

Rok jsme zahájili benefi čním novoročním kon-

certem ve spolupráci s agenturou GLOBART. Díky této 

spolupráci jsme získali nejenom fi nanční prostředky pro 

práci s ohroženými dětmi, ale i příležitost promluvit před 

plným sálem o tom, co je pěstounská péče a proč jsou 

pěstouni potřeba.   

Podařilo se nám uspořádat sérii pracovních setkání 

k problematice pěstounské péče se zástupci OSPOD 

a doprovázejících organizací (v rámci projektu Procesy 

práce s pěstouny na přechodnou dobu, CZ.03.2.63/0.0/0.

0/16_065/0003839). Tato odborná setkávání považujeme 

za klíčová v nastolení dobré spolupráce a porozumění se 

všemi, kdo se účastní pomoci ohroženým dětem. 

V lednu v časopise Žlutý (RegioJET) jsme otiskli 

krátkou výzvu pro ty, kteří uvažují o pěstounské péči. 

V rámci internetového portálu iDNES.cz/Ona vyšel obšírný 

článek Pěstounství na vlastní kůži s příběhy pěstounských 

rodin, které doprovázíme, a o našich aktivitách. O pěs-

tounské péči měla možnost pohovořit i Sylva Dvořáčková, 

vedoucí poraden náhradní rodinné péče, v pořadu Dobré 

ráno s ČT.

Tradičně jsme byli k dispozici brněnským návštěv-

níkům v rámci květnové Noci kostelů, kde jsme mohli 

nejenom prezentovat naši činnost, ale i individuálně 

zodpovědět dotazy všem zájemcům. 

Netradiční výstavu v brněnské tramvaji jsme mohli 

uspořádat díky spolupráci s Dopravním podnikem města 

Brna. Cestující nahlédli pod pokličku života pěstounských 

rodin v rámci výstavní tramvaje „Jsme jedna rodina…“ – 

příběhy pěstounských rodin očima fotografa Jana 

Voběrka, která putovala Brnem po celý prosinec 2018. 

Jsme vidět i na sociálních sítích; v roce 2018 nás sledovalo 

přes 1 500 zájemců. 

https://www.facebook.com/sdruzenipestounskychrodin/

Záměry pro rok 2019
•  zpracovat kvalitní vnitřní dokumenty k rozvoji služeb dětem a rodinám

•  fi nalizovat projekt OPZ

•  připravit projektové záměry 

•  kampaň pro pěstounství 
Na konec: Můj příběh je pravdivý. Vím, že jinde to bývá jinak 
a díky dobré spolupráci OSPOD, doprovázející organizace, 
pěstounů a dalších se daří rychle a dobře pomáhat opuštěným dětem.

Vždy je to jen o lidech. Musela jsem zabojovat a všechno změnit: 

OSPOD, doprovázející organizaci, svůj stav z přechodné pěstounky 

na pěstounku dlouhodobou, abych změnila osud jednomu dítěti 
a sama pro sebe našla oporu pro toto poslání v nové doprovodce. 

A maličká má novou pracovnici OSPOD, která bojuje za nejlepší 

zájem dítěte. Teď už je vše na dobré cestě.    

10.

dinám



36 37

Účetní uzávěrka 
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Příloha k účetní uzávěrce
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Audit
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Poděkování, naše spolupráce

Ve své činnosti jsme na každém kroku posilováni blízkostí obrovského množství dobrodinců. Díky příznivcům 

a podporovatelům můžeme naplňovat naše poslání, plánovat a dál rozvíjet služby doprovázení určené náhradním 

rodinám a mladým lidem, prosazovat pozitivní změny v oblasti péče o ohrožené děti v České republice a podporo-

vat naději v lepší příští. 

Našimi partnery v roce 2018 byli: 
Samospráva

Jihomoravský kraj • Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Magistrát města Brna, Odbor školství mládeže a tělovýchovy

Město Pohořelice • Městská část Brno-Řečkovice

Nadace, nadační fondy

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost • Nadační fond J&T, Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Nadační fond Tesco

Firmy, instituce a společenství

AGROAD 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. • Chata Štvanice • Komunita sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova • Kongregace Milosrdných sester III. řádu 

sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny • Metrostav a.s. • Penam, a.s. • Planet Bowling Olympia Brno • Potápěčský klub 

OSAC Plzeň, p. s. • 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 Sloup 

v Moravském krasu • Římskokatolická farnost Uherčice • Římskokatolická farnost Velké Bílovice • Soroptimist Int. Club Brno I.

V-Tour s.r.o. • Wellness Kuřim s.r.o. 

Individuální dárci 

Eva Bártová • Marie Bednářová • Jana Bílková • Zdena Bouzková • Bohumil Bradáč • Bohdanka Braunerová • František Brůna

Michal Cvingraf • Jan Čajka • Magdalena Čoupková • Zdenka Čurdová • Petr Doležal • Jiří Drozd • Ing. Blanka Drápalová  

Olga Dvorková • RNDr. Milana Faltusová • Jiří Ferby • Hana Gavendová • Josef Grolich • Ladislav Grunda • Arnošt Goldfl am 

Josef Havelka • Josef Havlát • Petr Havlát • Marie Hofírková • Vlasta Heroldová • MUDr. Vladimíra Holasová • Tamara Horáková 

Marie Chrástecká • Ing. Stanislav Janků • Ervín Jansa • PhDr. Ivan Kania • RNDr. Jiří Koch • Ing. Tomáš Koláček • Manželé 

Kopřivovi • Karla Kovaříková • Petr Kucharčík • Miroslav Kurc • RNDr. Milan Líbezný • Jiří Liška • Vladimíra Marvánová

Ludmila Moravcová • Jiří Moucha • Monika Náležinská • Jan Nekuda • Helena Nerudová • Jan Nosek • Václav Novák

MUDr. Jindřich Olšovský • Jana Osmíková • Jiří Pavlica • Petr Pawlica • Josef Požár • Ing. Jiří Prudký • Mgr. Pavel Rajmic 

Martin Rája • Ing. Josef Ryšávka • Miroslav Slach • Karel Slanina • PhDr. Irena Sobotková • Mojmír Solař • Jiří Sovadina 

Ing. Ivo Šilhánek • Ing. Pavel Šimonek • MUDr. Ondřej Škoda • Ing. Josef Švec • Libuše Tarabová • Magda Vaňková

Mgr. Karin Vavrošová • Petr Vázler • Radek Vichr • Jitka Vybíralová • Jitka Vyhlídalová • Milada Wurmová • JUDr. Irena 

Zahradníková • Ing. Jan Zachoval • Iva Zemanová

Děkujeme rovněž dobrovolníkům, anonymním dárcům, přátelům a rodinným příslušníkům pracovníků spolku, 

kteří se nezištně podíleli na našich aktivitách. Bez vás by to nešlo! 

Naše vděčnost je určená všem příznivcům, se kterými velmi aktivně spolupracujeme pro lepší příští našich dětí. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.

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-psycho-

logická poradna Plzeň • Nadace Terezy Maxové dětem • Nadace Rozum a cit a řada dalších.
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Základní údaje
Evropská unie
Evropský sociální fond

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, osoby v evidenci a každé dítě, které je ohroženo na životě 

nebo na svých právech a potřebuje pomoc, dále odborná a laická 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




