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Úvodní slovo

Znamením života je pohyb. Pro Sdružení pěstounských rodin z.s. byl rok 2019 rokem stěhování, hledání identity 

a závažného rozhodování. Přestěhovali jsme se po Praze, do Kroměříže. Rozběhli jsme pracoviště v Českých Budějovicích 

a společně rozhodli o budoucnosti Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. A k tomu tisíce kilometrů cestování 

našich klíčových pracovnic k pečujícím rodinám, obrovské množství cest rodin na vzdělávání, a tak rok na cestách… 

A naše identita: Stabilita rodinného prostředí pro dítě – to je naše krédo. Dítě potřebuje blízkou osobu, bezpečné, jisté, 

citově naplněné prostředí, potřebuje své doma. 

Moc děkuji za společnou cestu pracovníkům, novým rodičům a všem, kteří přijali naše pozvání ke spolupráci na radostném 

životě svěřených dětí. 

        

          Pavel Šmýd

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

Profi l 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, Jihočeského, Zlínského, Plzeňského 

a Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Některými aktivitami jeho činnost přesahuje do celostátní působnosti. 

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
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Ředitel Sdružení

Úsek ředitele

Projekty EU

Dům na půli cesty

Mzdová účetní Finanční účetní Asistentka PR manažer

Koordinátor 

vzdělávání

Koordinátor 

dobrovolníků

Organizátor 

vzdělávání

Schéma organizace Sdružení pěstounských rodin z.s.

Výbor 

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Vedoucí Poradny 

náhradní rodinné 

péče Kroměříž

Poradna náhradní 

rodinné péče 

Kroměříž  

Vedoucí Poradny 

náhradní rodinné 

péče České 

Budějovice

Poradna náhradní 

rodinné péče České 

Budějovice

Sociální pracovník

Správce 

knihovny
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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 

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Znojmo

Sociální pracovník 

Psycholog

Sdružení pěstounských 

rodin Praha

Sdružení pěstounských 

rodin Bystřice p. H.

Sociální pracovník 

– vedoucí pobočky

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník
Psycholog 

– vedoucí pobočky
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Naši činnost vyvíjíme v souladu s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (číslo pověření: JMK 26584/2019) 

v rámci poraden NRP v Brně, Plzni, Praze, Českých Budějovicích a Kroměříži.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí
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Poslání 

Posláním poraden Sdružení pěstounských rodin z.s. je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich 

rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. A také poskytovat trvalou podporu, 

poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám nebo osobám v evidenci.

V roce 2019 jsme byli hrdým partnerem 433 pěstounských rodin, do jejichž péče bylo svěřeno 608 dětí ve věku 

do 18 let.

Pro naše rodiny jsme uspořádali

23 jednodenních seminářů v rozsahu 4 až 6 hodin

22 vícedenních seminářů v rozsahu 12 až 24 hodin

20 kulatých stolů

14 klubových setkání

17 prorodinných akcí pro odpočinek a relaxaci

4 akce pro mladé dospělé

3 letní tábory

2 Dny pěstounských rodin 



Vydali jsme 

5 časopisů Průvodce náhradní rodinnou péčí pro laickou i odbornou veřejnost, ve kterých jsme se věnovali tématu 

vývojové psychologie v souvislosti s náhradní rodinnou péčí

1 sborníkové číslo Průvodce NRP s tématem manželství/partnerství pěstounů

2 příručky pro odbornou veřejnost Kontakty dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou – úskalí a rizika 

a Doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Praxe v ČR a inspirace ze zahraničí 

1 sborník příspěvků z konference Zkušenosti přechodné pěstounské péče a cesty dítěte do stabilní rodiny

Zvyšování odbornosti

Klíčoví pracovníci absolvovali vzdělávání v rozsahu 24 hodin dle vlastních seberozvojových potřeb a potřeb Sdružení 

zajistit kvalitní odborné doprovázení pěstounům. Jednotlivé poradny využívaly supervizní podporu externích 

odborníků a podporu v rámci intervizních setkání. 
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Místo poskytování: Brno, Anenská 10, 602 00; Znojmo, nám. Armády 1215/10, 669 02

Odpovědná osoba: Sylva Dvořáčková / Dohody o výkonu pěstounské péče: 184

Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 285 / Pěstounská péče na přechodnou dobu: 15   

Celý tým Poradny náhradní rodinné péče SPR Brno a odloučeného pracoviště Znojmo spojovaly stejné vize a odborná 

východiska. Doprovázení klíčovým pracovníkem probíhalo dle individuálních plánů se zaměřením na zdravý 

psychosociální vývoj a potřeby dítěte. Naše podpora vedla k posilování pěstounských rodin a zvyšování jejich 

kompetencí ke zvládnutí případných obtíží při výchově dětí.

Ústředním postojem v rámci doprovázení pro nás byla důvěra, otevřenost a partnerský vztah s pěstouny 

a svěřenými dětmi, které jsou nejdůležitějšími předpoklady vzájemné dobré spolupráce.

Pěstouni vítali možnost konzultací s odborníky nad různými tématy a psychologické poradenství 

i terapeutické vedení s naší kmenovou psycholožkou, která se oblasti NRP věnuje již více než 25 let. 

Oblíbené jsou i akce prorodinného typu a tradiční letní tábory. V roce 2019 jsme uspořádali i samostatný víkend pro 

pěstounské maminky, zaměřený na odpočinek a relaxaci, jako poděkování za náročnou péči o přijaté děti. Vážíme si 

i pěstounů s již dospělými dětmi, kteří nemají ze zákona nárok na služby doprovázení, pro které jsme i v roce 2019 

uspořádali řadu akcí a nabízeli jim naše odborné služby, pomoc a podporu.

V roce 2019 jsme spolupracovali s Masarykovou univerzitou a Vyšší odbornou školou Brno a umožnili jsme praxi 

21 studentům. Do naší činnosti v péči o rodiny se zapojilo 25 dobrovolníků. 

Velmi si vážíme spolupráce s OSPOD. I v roce 2019 proběhla společná pracovní setkání, sdílení příkladů dobré praxe 

i hledání vhodných řešení, která nás vzájemně obohacují. Veškeré úsilí směřovalo do pěstounských rodin a má za cíl 

umožnit dětem prožívat šťastné dětství a pomoci k jejich vykročení do samostatného dospělého života.  

Poradna náhradní rodinné péče Brno
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Místo poskytování činnosti: Praha, Černá 13/1705, 110 00 / Odpovědná osoba: PhDr. Alena Michalová
Dohody o výkonu pěstounské péče:  65 / Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 65
Pěstounská péče na přechodnou dobu: 2    

Poradna náhradní rodinné péče Praha v roce 2019 změnila působiště a od 1. června sídlíme na prestižní adrese 
v centru Prahy, v sousedství Karlova náměstí. Podařilo se nám vybudovat velmi příjemné prostředí jak pro – již 
pětičlenný – kolektiv zaměstnanců, tak především pro naše pěstouny. Naprostá většina seminářů a přednášek se 
odehrávala v naší vlastní vzdělávací místnosti. Po celý rok 2019 jsme poskytovali širokou paletu sociálních 
služeb, psychologické a odlehčovací služby a dále jsme již tradičně byli nápomocni při zprostředkování NRP 
prostřednictvím rubriky Hledáme vás, mámo, táto, uveřejňované pravidelně v našem časopisu Průvodce náhradní 
rodinnou péčí. Náš pracovní tým se vyznačuje stabilitou, samozřejmostí je udržování vysoké odborné úrovně. Velký 
důraz byl kladen na vstřícný přístup ke všem klientům, kteří nám podpisem dohody o výkonu pěstounské péče 
věnovali svoji důvěru.

Naši pěstouni rádi využívali nabízená setkání rodin, mezi která patřily akce pro celé rodiny i ty zaměřené jen na děti. 

Stejně jako v předchozích letech organizovala pražská poradna účast pěstounských dětí na dvou týdenních 
táborech pořádaných SDO Brontosauři v Ostravě-Kunčičkách. V termínech 15.–21. července 2019 a 5.–11. srpna 
2019 si program s prvky hipoterapie a péči o koně i jízdu na nich užilo 10 dětí. Děti doprovázely pracovnice poradny 
po celou dobu pobytu.

V roce 2019 nám pomáhaly dvě praktikantky, studentky vysokých škol. Šest dobrovolníků se věnovalo 
dětem z pěstounských rodin, zaměřovali se hlavně na doučování, ale byla to i příležitost – pro některé děti 
vzácná – popovídat si s dospělým, který jim věnuje plnou pozornost.

Poradna náhradní rodinné péče Praha
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Místo poskytování činnosti: Kroměříž, Soudní 9, 767 01 / Odpovědná osoba: Mag. Alena Vítková
Dohody o výkonu pěstounské péče: 61 / Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 95
Pěstounské rodiny na přechodnou dobu: 2

Poradna náhradní rodinné péče Kroměříž

Začátkem roku 2019 se Poradna náhradní rodinné péče v Bystřici pod Hostýnem přesunula do Kroměříže. 
Poradna sídlí v příjemných prostorách v blízkosti okresního soudu, je strategicky lépe umístěná a dobře 
dostupná všemi dopravními prostředky. Došlo též ke stabilizaci pracovního týmu. Poradna Kroměříž 
doprovází zejména pěstounské rodiny v Olomouckém a Zlínském kraji. 

Podařilo se navázat dobrou spolupráci s Městským úřadem Kroměříž a Magistrátem města Zlína, dobře pokračuje 
již navázaná spolupráce s městskými úřady v Holešově, Bystřici p. H., Uherském Brodě a Uherském Hradišti. 
K pořádání jednodenních seminářů jsou využívány prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 

V roce 2019 byly realizovány 3 vícedenní semináře v hotelu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem a řada jednodenních 
seminářů a klubových setkání v Kroměříži. Pěstounské rodiny nachází u svých klíčových pracovníků kromě vysokých 
odborných znalostí též velkou dávku angažovanosti a empatie. Víkendová i volnočasová setkání podporují pocit 
sounáležitosti a dávají pěstounům možnost sdílet jejich životní zkušenosti, nalézat radu a pochopení. Poradna 
Kroměříž spolupracuje s řadou odborníků – psychologů, psychiatrů, etopedů a pracovníků pedagogicko-psycholo-
gických poraden a středisek výchovné péče.
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Místo poskytování činnosti: Plzeň, Houškova 25, 326 00 / Odpovědná osoba: Mgr. Hana Benadová

Dohody o výkonu pěstounské péče: 123 / Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 160 / Pěstounské 

rodiny na přechodnou dobu: 1

Personální situace v PNRP v Plzni byla v roce 2019 stabilní. Kromě doprovázení rodin se pracovnice vyprofi lovaly 

pro správu jednotlivých činností, jako je organizace a administrace vzdělávání, kontakty s lektory, PR, kontakty 

s úřady atd. Oporou týmu byla psycholožka poradny. 

Klíčové pracovnice přistupovaly k pěstounským rodinám s respektem a taktem. Vždy se snažily o maximální pomoc 

tam, kde to bylo zapotřebí, což pěstouni oceňovali. Vzdělávání jsme plánovali s ohledem na potřeby našich pěstounů, 

aby si každý mohl vybrat podle svých možností. Pro celé rodiny jsme uspořádali řadu volnočasových aktivit, jako 

například bowling nebo potápění s přístrojem ve spolupráci s OSAC Plzeň.

Přidanou hodnotou doprovázení bylo propojování pěstounských rodin, vytváření přátelských vazeb mezi dětmi 

i dospělými, sdílení starostí i radostí při výkonu PP. V rámci několika denních pobytů absolvovali pěstouni nejen 

vzdělávání, ale i společenské aktivity, kde se dokázali odreagovat, pobavit se i udělat si legraci sami ze sebe, 

například při vytváření nejbizarnější pokrývky hlavy.

Velkou radost jsme v roce 2019 měli z pomoci pěstounovi – dědečkovi dvou malých, školou povinných dětí, pro kterého 

kolegyně získala příspěvek z Nadačního fondu Rozum a Cit a pomohla mu nově vybavit dětské pokojíčky. Radost 

máme i z nezištné pomoci lidí, kteří se na nás obracejí s nabídkami darování různých věcí pro děti.  

Navázali jsme bližší kontakt s organizací Člověk v tísni a společně jsme pro pěstounské rodiny připravili poradenství 

o volbě povolání a dluhové a exekuční poradenství. Spolupracovali jsme také se Zdravotním ústavem v Plzni, 

notářkou, právničkou, dlouholetou lektorkou ČČK. Uskutečnili jsme setkání s pracovnicemi spolupracujících 

OSPOD a společně si potvrdili význam úzkých kontaktů mezi námi.

Poradna náhradní rodinné péče Plzeň
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Místo poskytování činnosti: České Budějovice, Na Sadech 1854/29, 370 01/ Odpovědná osoba: Mgr. Tereza PoštováDohody o výkonu pěstounské péče: 6 / Děti svěřené do náhradní rodinné péče: 8

Poradna náhradní rodinné péče v Českých Budějovicích obdržela v lednu 2019 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a započala tak první rok svého působení. V lednu jsme během dne otevřených dveří přivítali zástupkyně z místního OSPOD a z Krajského úřadu Jihočeského kraje, s nimiž jsme následně navázali velmi dobrou spolupráci. 

Kromě vzdělávacího semináře pro naše pěstouny jsme organizovali jednodenní seminář pro pěstouny s dohodou uzavřenou s OSPOD České Budějovice a také víkendový seminář v krásném prostředí u lipenské přehrady pro pěstouny s dohodou s OSPOD Český Krumlov. 

V červnu 2019 jsme pořádali prorodinnou akci – Hru o poklad, pro velký úspěch ji budeme opakovat i v roce 2020. Před Vánoci k nám přišel i Mikuláš! V historickém měšťanském domě U Beránka jsme ho po společných hrách na dvoře uvítali i s andělem a začarovaným čertem. Dětem přinesl krásné dárky a slíbil, že doručí jejich psaníčka Ježíškovi. 

Účastnili jsme se také setkání doprovázejících organizací, na němž si vzájemně vyměňují svoje zkušenosti,a supervizí v rámci Poradny NRP Praha. 

Poradna náhradní rodinné péče České Budějovice
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Projekt Doprovázení včetně dohod o výkonu pěstounské péče, táborů
Celkové náklady 23 481 tis. Kč
Finance z veřejných zdrojů

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 21 830 tis. Kč
Dotace OZ MMB, OŠMT MMB, MČ Řečkovice 108 tis. Kč



Druh služby: domy na půl cesty / Číslo registrace: 6087955 / Místo poskytování služby: Pohořelice, Velký Dvůr 134,
691 23 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd, manažer-ekonom projektu, statutární zástupce
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí střediska

Finanční podpora na poskytování sociálních služeb
Jihomoravský kraj: smlouva o poskytnutí fi nanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK056455/19/OSV. 
Služba je zařazena v projektu IP JMK „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“.
Statutární město Brno: smlouva o poskytnutí dotace č. 7219093287

Aktivity střediska v roce 2019
V průběhu roku 2019 jsme poskytli službu 19 osobám (mladým dospělým ve věku 18 až 26 let). Část uživatelů se 
zapojila do pracovního procesu s různou mírou úspěšnosti a necelá třetina klientů ukončila svůj pobyt odchodem 
do přirozeného sociálního prostředí (nájemní bydlení, partnerské soužití, návrat do rodiny apod.), zbývající odešli 
z různých důvodů jinam (do jiné sociální služby, na ubytovnu, nápravné zařízení aj.).

Orientujeme se na přímou práci s uživateli, především na rozvíjení sociálních dovedností a schopností v praktické 
rovině. Práce byla zaměřena na pomoc při hledání vhodného zaměstnání, při řešení zadluženosti uživatelů 
i odstraňování různých závislostí a patologických jevů a na zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště. 
Pomáhali jsme řešit bytovou problematiku a podporovali jsme obnovování, navazování či udržování kontaktů s rodinou.

Tradičním vyvrcholením aktivit byla 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.

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 velmi kladný vliv na naši psychiku 
a pomáhá překonávat různé překážky a těžkosti života.

Dům na půli cesty
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Účast na případových konferencích a pracovních setkáních 

• Konference v rámci projektu Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou 

nebo ústavní péči. Role domů na půli cesty v systému následné péče (SKP-Centrum, Pardubice, duben 2019)  

• Projekt Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.

0/15_023/0001551, Práh jižní Morava, z.ú., Metodické centrum Znojmo – mezirezortní setkávání a jednání pracovní 

skupiny (Znojmo, 2019)    

• Pracovní setkání skupiny OOSV (MMB, 2019)  

• Konference Sociální péče ve městě Brně – trendy a priority se zaměřením na oblast sociální péče a prevence 

(říjen 2019) 

• Informační setkání poskytovatelů sociálních služeb JMK (Hustopeče, listopad 2019)

Spolupráce je udržována a rozvíjena s Potravinovou bankou pro Brno a JMK, společností Tesco, spolkem 

Soroptimist Int. Club Brno I., společností Elektrowin a.s., BMK servis Brno a MOZ Hodonín. Dlouhodobá 

spolupráce je udržována s K-Centrem Břeclav, DD Mikulov, DD Znojmo, domovy pro matky s dětmi Znojmo, 

Břeclav a Mor. Krumlov, VÚM Višňové, Olešnice, Mor. Krumlov, OSPOD v Jihomoravském kraji a SOS dětskou 

vesničkou Brno-Medlánky, podobně jako s praktickými lékaři i specialisty či s Policií ČR a PMS Břeclav a Znojmo.

Sociální služby D1/2                                                     

Celkové náklady 2 641 tis. Kč

Finance z veřejných zdrojů

JMK 1 128 tis. Kč

MMB 109 tis. Kč

Úhrady od uživatelů služeb                       297 tis. Kč
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Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
Jihomoravského kraje prostřednictvím programu Zaměstnanost



Realizované projekty – nadstavbové

Procesy práce s pěstouny na přechodnou dobu

Hlavním záměrem projektu bylo vytvořit prostor pro diskusi a sdílení dobré praxe v pomoci a doprovázení pěstounů 

na přechodnou dobu za účasti zástupců z řad externích odborníků, klíčových pracovníků doprovázejících organizací 

a úředníků OSPOD. Tyto zkušenosti a podněty posloužily ke zpracování metodických doporučení pro praxi klíčových 

pracovníků doprovázejících organizací a úředníků OSPOD. V rámci projektu tak vznikly dvě příručky Doprovázení 

pěstounů na přechodnou dobu. Praxe v ČR a inspirace ze zahraničí (Sylva Dvořáčková, Mag. Alena Vítková) a Kontakty 

dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou – úskalí a rizika (Mag. Alena Vítková a kol.). 

Příručky byly prezentovány na závěrečné konferenci projektu Zkušenosti přechodné pěstounské péče a cesta dítěte 

do stabilní rodiny, která se konala 21. března 2019 v Grandhotelu Brno. Sborník příspěvků z konference a příručky jsou 

volně ke stažení na stránkách Sdružení www.pestouni.cz/o-nas/nase-aktivity-k-propagaci-a-rozvoji-nrp/.

Realizace: 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

Celkové náklady projektu 

za dobu trvání 
1 968 tis. Kč

Celkový příjem od OPZ 

na pokrytí PN a NN 2019                              
534 tis. Kč
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Donátor: Nadace J&T / Přidělený grant: 100 000 Kč a 260 800 Kč

V rámci dlouhodobé spolupráce s Nadací J&T jsme v roce 2019 zahájili realizaci dvou projektů: posílení terapeutické 

pomoci potřebným pěstounským rodinám a rozvoj pracoviště pro náhradní rodiny v Českých Budějovicích. Oba projekty 

jsou další snahou Sdružení o zkvalitnění i rozšíření služeb poskytovaných náhradním rodinám a jejich dětem. 

Projekty Zajištění terapeutické pomoci náhradním rodinám 

a Rozvoj odborného pracoviště pro náhradní rodiny 

v Českých Budějovicích 



Naše aktivity v oblasti propagace pěstounské péče, 
odborné působení, šíření praxe

V roce 2019 jsme byli konfrontováni s nedostatkem pěstounů, především dlouhodobých, a nejistým postavením 

pěstounů ve společnosti na jedné straně a nejednotným přístupem odborníků a institucí k řešení konkrétních situací 

ohrožených dětí na druhé straně. Vědomi si své 25leté tradice a odbornosti, které jsou pro nás zároveň závazkem vůči 

pěstounským rodinám i ohroženým dětem, jsme část úsilí věnovali šíření povědomí o pěstounské péči a dobré 

praxi mezi laickou i odbornou veřejností.

V lednu 2019 se v Brně konala beseda pro veřejnost se Zbigniewem Czendlikem a Markem Orko Váchou Proč jsem 

tady? aneb Zápas s andělem. Beseda v zaplněném kině Scala vynesla 30 000 Kč. Smyslem bylo nejen získat další 

fi nanční prostředky na pomoc ohroženým dětem a náhradním rodinám, ale i nenásilnou formou 

upozornit běžnou populaci na problematiku pěstounství. 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, předseda spolku, byl hostem pořadu Sama doma a ČRo2 v pořadu Jak to vidí. 

Byli jsme vidět i na Noci kostelů v Brně, kde byly v jednom kostele vystavené informační tabule s otázkami 

a odpověďmi k pěstounské péči. Zájemci si mohli odnést informační materiál o pěstounství nebo se na místě zeptat

odborných pracovníků Sdružení na vše, co je z oblasti pěstounství zajímá. 

V rámci činnosti Poradny NRP v Brně jsme iniciovali několik odborných setkání se zástupci OSPOD a doprovázejících 

organizací a mimo jiné i konferenci Zkušenosti přechodné pěstounské péče a cesty dítěte do stabilní rodiny. 
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V květnu se v rámci pracovní skupiny pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji účastnilo naše nově vzniklé 

pracoviště v Českých Budějovicích Bambifestu na tamějším výstavišti. Na stanovišti pracovní skupiny 

jsme informovali veřejnost o pěstounství, rozdávali propagační letáky a vedli zábavní aktivity s dětmi. 

V srpnu se Poradna NRP v Českých Budějovicích zapojila do festivalu Město lidem – lidé městu. Tento multižánrový 

festival se odehrává každoročně na konci léta v českobudějovických ulicích. Spolu s dalšími členy pracovní skupiny 

pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji jsme propagovali pěstounství a spoluvytvářeli program pro děti.

Poradna NRP v Plzni se zapojovala do činnosti pracovních skupin v Plzeňském kraji, mimo jiné v rámci 

interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí pro Plzeňský a Karlovarský kraj (kolaborativní 

workshop v červnu v Karlových Varech) a setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO pro NRP (projekt Diakonie 

Stavíme mosty, listopad 2019). 

Za celé Sdružení jsme připomínkovali návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
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Poděkování

Ve své činnosti jsme na každém kroku posilováni blízkostí obrovského množství přátel a spolupracovníků. 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 podporovat naději v lepší příští ohrožených dětí. 

Naše pozvání ke spolupráci v roce 2019 přijali 

Samospráva

Magistrát města Brna, Odbor zdraví / Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy / Městská část 

Brno-Řečkovice

Nadace, nadační fondy

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost / Nadační fond Tesco / Nadace J&T 

Firmy, instituce a společenství

AGROAD s.r.o. / Audit Brno, s.r.o. / Aqualand Moravia / BMK servis s.r.o. / Centropen, a.s. / Česká kongregace sester 

dominikánek / Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny / Čokoládovny Fikar / DELIKOMAT s.r.o  

Diecézní charita Brno / EUROGALAXIE s.r.o. / FUNBABY / ELEKTROWIN a.s. / GRIFART, spol. s r.o. / GSP RAFINERIE s.r.o.  

Chata Štvanice / Komunita sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova / Penam, a.s. / Potravinová banka pro Brno a jižní 

Moravu / Retry s.r.o. / Rotary Club Valtice-Břeclav / Římskokatolická farnost Brumovice / Římskokatolická farnost Březník  

Římskokatolická farnost Uherčice / Sestry dominikánky / Soroptimist Int. Club Brno I. / STIHL
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Individuální dárci

Eva Bártová / Ludmila Běhanová / Jana Bílková / Bohumil Bradáč / Bohdanka Braunerová / František Brůna / Jan Čajka 

Magdalena Čoupková / Petr Doležal / RNDr. Milana Faltusová / Jiří Ferby / Josef Grolich / Ladislav Grunda / Petr Havlát 

Jaroslav Hladík / Marie Chrástecká / Ing. Stanislav Janků / PhDr. Ivan Kania / Karla Kovaříková / Jiří Liška / Kateřina Mrázková

Monika Náležinská / Josef Požár / Ing. Jiří Prudký / Mgr. Pavel Rajmic / Martin Rája / Monika a Břetislav Rychlíkovi 

Elena Sebíňová / Karel Slanina / Libor Ševčík / Ing. Ivo Šilhánek / Jana Šimonovská / Jaroslav Šturma / Ing. Josef Švec 

Mgr. Karin Vavrošová / Petr Vázler / Radek Vichr / Jitka Vybíralová / Jitka Vyhlídalová 

Děkujeme!
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Záměry pro rok 2020

1 / Stabilizace poboček a jejich rozvoj

2 / Mezinárodní projekt pro pěstouny z Visegrádské skupiny

3 / Zapojení se do legislativních změn SPOD
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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



Základní údaje

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 laická veřejnost

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: 643264471 
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Deník
1995-2019







BRNO
22. září 1995

V jednopokojovém bytě v Brně-Juliánově začínáme 
pomáhat pěstounským rodinám a jejich dětem. Jsme zatím 
jedno z mála sdružení, která se zabývají náhradní 
rodinnou péčí. Těšíme se na tu cestu před sebou 
a práci ve prospěch ohrožených dětí. 

BRNO
29. března 1997

Loni bylo v ČR umístěno do náhradní rodinné péče 
993 dětí, do ústavní péče – 2 200 dětí. Žadatelů 
bylo 3 429. V ústavní péči je stále 70 % ohrožených 
dětí a v náhradních rodinách jen 30 %. 
Podaří se do budoucna tento poměr změnit? 
Nevíme… Doufáme a bojujeme za to.



II. Den pěstounských rodin, Telnice u Brna





BRNO
29. srpna 1998

Vrátili jsme se z dalšího seminárního pobytu. 
Pořádáme je od založení Sdružení a těší nás velký
zájem pěstounů o tuto formu vzdělávání a sdílení. 
Po celý víkend jsme se pod vedením paní psycholožky 
věnovali tématům výchovy přijatých dětí a přijímání 
dětí širší rodinou, které bývá v začátcích 
mnohdy komplikované. 

BRNO
1. září 1997

Celé prázdniny jsme výletovali, byli na Dni pěstounských 
rodin, který se už stává tradicí, a společných pobytech…
A už je zase podzim, škola a povinnosti. 
Už aby bily Vánoce. Ale předtím nás čeká 
společná mikulášská.

y

BBBRRNNOO
2299..  ssrrppnnaa 11999988

VVrrááttiillii jjssmmee ssee  zz ddaallššííhhoo ssseemmiinnáárrnníííhhhoo ppoobbyyttuu..  
PPoořřáááddááámmee  jjee oodd zzaalloožžeenníí SSddrruužžeenníí aa ttěěššíí  nnááss vveellkkýý
zzáájjeemm ppěěssttooouunnůů oo ttuuttoo ffoorrmmuu vvzzdděělláávváánníí  aa  ssddíílleenníí.. 
PPoo ccceellýý vvvííkkeenndd jjssmmee ssee ppoodd  vveeddeenníímm ppaanníí ppssyycchhoolloožžkkyy 
vvěěnnoovvaallii ttéémmaattůůůmm vvýýcchhoovvyy ppřřiijjaattýýcchh dděěttíí aa ppřřiijjíímmáánníí 
dděěttíí šširrššíí rrooooddiinnoouu,, kktteerréé bbýývváá  vv zzaaččááttccíícchh 
mmnnooohhddyy kkoommppplliikkoovvaannéé. 

BBBRRNNOO
111.. zzáářříí 11999977

CCeelléé pprráázzddnniinnyyy jjssmmee vvýýlleettoovvaalli,, bbyyllii nnaa DDnnii ppěěssttoouunnsskkýýcchh 
rrooddiinn,, kktteerrýý  ssee  uužž ssttáávváá ttrraaddiiccíí,, aa ssppoolleeččnnýýcchh  ppoobbyytteecchh……
AA uužž jjee zzaassee ppooddzziimm,  šškkoollaa aa ppoovviinnnnoossttii.. 
UUžž  aabbyy bbiillyy VVáánnooccee.. AAllee  ppřřeedddttíímm nnááss  ččeekkáá 
ssppoolleečččnnáá mmiikkuullááššsskkáá.
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BRNO
1. ledna 2001

Za poslední dva roky je za námi hodně práce, 
nejde to vše vypsat... 
Získali jsme pověření k výkonu SPOD, uspořádali 
Adventní koncert ve prospěch pěstounských rodin, 
který svou účastí poctila paní Dagmar Havlová 
a který odvysílala ČT. Vydáváme časopis Průvodce 
náhradní rodinnou péčí, do něhož přispívají i doktorka 
Jarmila Koluchová a profesor Zdeněk Matějček.

BRNO
20. prosince 2005

Uteklo pár let a letos jsme slavili 10. výročí našeho založení. 
Za tu dobu jsme zvládli otevřít Dům na půli cesty. Letos byl 
schválen pozměňovací návrh, který by měl pěstounům zajistit 
důstojnější hmotné zabezpečení. Byl to výsledek i našeho 
úsilí a lobbování ve spolupráci 
s ostatními neziskovkami. A jdeme dál…



BRNO
5. května 2007

Statistiky jsou neúprosné… Loni přibylo 1 592 nových žádostí o zprostředkování náhradní 
rodinné péče a celkem bylo evidováno 3 077 nevyřízených žádostí o NRP. Přitom v ústavních 
zařízeních je stále ročně umístěno přes 1 900 dětí. Zůstáváme optimisté. Jsme rádi,že máme 
možnost podílet se na přípravách žadatelů pro Jihomoravský kraj, které zajišťujeme na vysoké 
odborné i lidské úrovni. Letos proběhly první dvě v březnu a dubnu a na podzim nás čekají další dva turnusy.  
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BRNO
20. prosince 2008

Je konec roku a znovu dobrý čas 
na zhodnocení. Letos se toho událo 
opravdu hodně. 78 dětem napomohla 
rubrika Hledáme Vás, mámo, táto! 
najít novou rodinu. A také se naplno 
rozjela činnost naší nové Poradny 
NRP v Plzni. Spustili jsme pilotní 
službu respitní péče – další formu 
pomoci pěstounům a jejich podpory.

Přesně před měsícem jsme uspořádali 
mezinárodní konferenci Dítě 
v systému náhradní péče.
Rosteme dál, stále držíme 
při pěstounech a hájíme nejlepší 
zájem ohrožených dětí.



BRNO
15. prosince 2010

Další rok se chýlí ke konci. Je nám 15. 
Máme za sebou stovky odborných konzultací se
zájemci, pěstouny i osvojiteli a stovky dětí 
umístěných do nových rodin díky rubrice 
Hledáme Vás, mámo, táto! a s ní spojené 
kampani Hledáme Vás, mámo, táto! se spotem, 
který odvysílala ČT. Pokračujeme 
v lobbování za transformaci systému 
péče o ohrožené děti, která by se měla
projevit v následujících letech. 



BRNO
25. června 2019

Příští rok slavíme 25 let od založení 
Sdružení a znovu nastal čas na zhodnocení. 
Od doby, co existujeme, se v oblasti 
pěstounské péče a péče o ohrožené děti událo 
hodně dobrých věcí. Stáli jsme u zrodu mno-
ha z nich, např. u transformace systému péče 
o ohrožené děti.

Rozrostli jsme se na 5 poraden NRP 
v Brně, Plzni, Praze, Kroměříži 
a Českých Budějovicích.
Ale co se nepodařilo, je udržet zájem 
veřejnosti o pěstounské poslání. V roce 
2018 byl počet nevyřízených žádostí 
o zprostředkování NRP všeho všudy 1 513, 
z toho nových 1 060. Počet dětí 
v náhradní péči v zařízeních je 5 920. 
Úkol na další léta? Jdeme na to. 
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