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doprovázení a odbornou pomoc.
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POKLAD, O KTERÝ SE CHCI PODĚLIT

Sdružení pěstounských rodin letos vstupuje do dvacátého šestého roku své existence a z toho čtrnáct let v něm 

působí, velkou většinu té doby jako šéf, Pavel Šmýd. Za tu dobu se SPR rozrostlo o čtyři další pobočky, doprovází 

téměř pět stovek rodin, ale muselo se vzdát nízkoprahové klubovny a domu na půli cesty. Sám o sobě říká: „Mám 

směr, vizi a té se držím. Nepatřím mezi dotahovače – detailisty.“ A tak jsme si povídali o tom, jaká je ta vize pro pěs-

tounské rodiny a co pro něj znamená jeho vlastní rodina.

Jak důležitá je pro vás vaše rodina?

Velmi důležitá. Byla to jedna z věcí, která hrála v mé, abych tak řekl, profesní změně zásadní roli. Z mojí původní rodiny 

mám dobré zkušenosti a ty mě drží celý život.  Pod jednou střechou jsme teď tři generace, sedm členů rodiny, takže je to 

někdy trochu náročnější, zvlášť teď, v době koronavirových omezení. Můj tatínek už je opravdu starý, má Alzheimerovu 

chorobu, ale třeba zrovna včera měl dobrý den a bylo to hezké. 

Když je pro vás rodina tak důležitá, musel to být velký vnitřní boj, když jste se dal na církevní dráhu. 

Říkal jsem si, že to zlomím. Měl jsem kolem sebe spoustu rodin, dodneška o sobě víme, potkáváme se. Tehdy mě tak 

trochu brali za vlastního, ale když měli nějaké vážné problémy, tak jsem cítil, že na mě nemají čas, že si chtějí doma vyřešit 

svoje věci a pak zase spolu můžeme pokračovat. Jsme si blízcí, ale pořád jsem návštěva. A to je něco, co také řešíme s našimi 

pěstounskými dětmi, aby věděly, že v pěstounské rodině jsou doma, ne na návštěvě. Návštěva je na pár dní, týden… 

a je to stále návštěva, ale to rodinné žití je mnohem hlubší. 

Jak jste se vlastně dostal do Sdružení pěstounských rodin?

Pozval mě zakladatel. Něco jsem sem nesl a on říkal, Pavle, potřeboval bych s tebou mluvit. Chtěl pomoct s nějakými 

projekty a s personálním vedením. Chvíli jsem to zvažoval a pak jsem do toho šel.

S jakou myšlenkou jste sem přišel a jak se za ty roky vyvinula?

Začal jsem tady pracovat v roce 2007. Začátky byly náročné. Bylo zapotřebí stabilizovat celý systém, který nebyl špatný, 

ale poněkud neprůhledný. Pan Opatřil potřeboval někoho, komu může důvěřovat, protože tušil, že se děje něco nedobrého. 

Asi za rok se všechno ustálilo a pak už se to rozběhlo docela dobře. Ne že by nebyly problémy, někdy z toho také nespím, 

ale jsou to věci, které se dají řešit. 

Jak se vyvinul tým ve Sdružení?

Když přešly personální problémy roku 2007, začali jsem s obnoveným týmem. Od té doby až dodnes tu jsou psycholožka Alena 

Michalová a v účtárně Helena Tůmová a Pavlína Kolářová. Problémy pak už byly většinou jen finanční. Z těchto důvodů jsme se 

museli vzdát nízkoprahové klubovny v Brně na Václavské a od roku 2020 také Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. 

Neustále jsem se na úřadech dohadoval o peníze a přišlo mi to ponižující, zvláště když vlastně pracujeme pro stát.

Jak se Sdružení dařilo a jaké výzvy ho v nejbližších letech čekají?

Máme za sebou náročný rok, naštěstí naplněný osobními setkáními s mnoha obdivuhodnými lidmi. Na Velehradě se měla 

setkat spousta pěstounských rodin z Čech a Moravy, Polska, Slovenska a Maďarska. Připravovali jsme konference a jednání 

o změnách v systému péče o děti… A zatím jsme zamrzli s covidem.

Foto: Magistrát města Brna/Zdeněk Kolařík
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Nyní prožíváme rok, kdy se projeví osamocení a nedostatek času strávený ve školním, tedy sociálním prostředí. Je to pro 

nás výzva k hledání ještě jiné podpory pěstounů, protože jejich děti potřebují pomáhat s novými problémy. Některých 

potíží souvisejících s covidem se dotkly přednášky a workshopy dubnové konference Dítě v pěstounské péči a trauma. 

Před sebou máme další kus života v online světě, který nám může pomoci zlepšit komunikaci mezi pobočkami a uvědomit 

si hodnoty, kterými žijeme v osobním i pracovním světě.

SPR se nevěnuje jen pěstounům, ale také se podílí na úpravách zákonných opatření v oblasti náhradní rodinné péče.

Začali jsme se zabývat výhradně sociálně-právní ochranou dětí. Pracovali jsme také na tvorbě novely zákona č. 359 

a podařilo se, aby ten zákon stabilizoval prostor, ve kterém se pohybují děti a pěstouni. A všechny vlády, které tu byly od 

roku 2012, musely konstatovat, že tento prostor je dobře nastavený. Teď by bylo třeba upravit pěstounské dávky, protože 

inflace postupuje a za devět let se na financích pro pěstounské děti téměř nic nezměnilo. Uvědomuji si ale jednu důležitou 

věc. V březnu 2021 bylo zasedání, kde se řešila další novela zákona o sociálně-právní ochraně. Na stole leželo 488 bodů. 

To se prostě nedá zvládnout za měsíc kvalitně zpracovat.

Jak si nyní stojíme ve srovnání s okolními státy?

V roce 2012 byla naše republika s nově nastaveným systémem v Evropě docela vepředu, ale už jsme ten předstih ohledně 

práv dětí ztratili. U nás jsou víc slyšet dospělí, a proto mají víc práv na úkor dětí. Už dlouho se ukazuje, že výchovné pro-

středí, ve kterém dítě žije, je mnohem důležitější než pokrevní vazby. Je třeba, aby bylo jasné, že dítě je v konkrétní rodině 

a nebude se během měsíce, dvou, půl roku… zase stěhovat někam jinam. A že nebude použito jako nástroj na dospělého: 

„Když budete sekat dobrotu, tak vám dítě vrátíme a vyzkoušíme, jestli na to máte.“ Tohle v jiných státech nejde. Dítě není 

nástroj, jak na rodiče, dítě je objekt zájmu. U nás se dítě za čas vrátí do biologické rodiny a za měsíc se zjistí, že to zase 

nefunguje. A takhle cestuje klidně dvakrát. V pokročilejších státech mají rodiče obrovskou podporu, aby se dokázali zkon-

solidovat a rozhodli se, co vlastně chtějí. A jestli se ukáže, že rodič není schopen zlepšení své situace využít, je jasné, že dítě 

zůstane třeba deset dvanáct let na jednom místě. Takhle to funguje třeba v Německu, Dánsku, teď se tomu začíná přibližovat 

Holandsko. Také už při předávání dítěte do pěstounské péče je stanoveno, že ten, kdo nese rodičovská práva, 

je ten, kdo o dítě pečuje. Ne ten, který ho zplodil, často nedopatřením.

Jak ze své pozice vidíte rozhodování stát se nebo nestát pěstounem?

Když se rozhodnu být pěstoun, musím mít jistotu, že to neohrozí moji rodinu. Že nebude zvenčí zbytečně atakována prostě 

ničím, ať je to systém, nebo nějaké osoby. Přece stačí už jen to nové dítě, které má spoustu svých potíží, takže je pro rodinu 

velkou zátěží. Je to jeden z velkých úkolů, co před námi stojí, ochránit pěstounskou rodinu před vnějšími vlivy, které se z ní 

snaží udělat intervenční nástroj. Klad rodiny je, že poskytne dlouhodobou péči. Ne že dneska dám dítěti to a to a zítra kdo 

ví, co se s ním bude dít. To je, jak jsem říkal, spíš ta návštěva.

Co je pro vás stimul, abyste se všechno toto snažil probojovávat, když je to trošku sisyfovský úkol?

Je to pro mě výraz odpovědnosti a vděčnosti, protože něco jsem dostal: prostředí, ve kterém jsem mohl vyrůstat, plus 

nějaké schopnosti. Je to pro mě poklad, o který bych se chtěl podělit s ostatními.

A co je nejlepší psychický ventil?

Jdu si zaběhat. Už to není, co to bylo, už to nejsou ultramaratony. Teď jsem byl přes zimu líný, v sobotu jsem si dal deset 

kiláků, a tak mě bolely nohy. 

Jakých lidských vlastností si u sebe a u druhých vážíte?

Pro mě je důležitý základní směr, obraz, který mám před sebou, a za tím jdu. Nepatřím mezi dotahovače. Neumím hledat 

ty hnidy okolo a opravovat je. Na to se většinou musím s někým spojit. Takových lidí si moc považuji. No a pak si myslím, že 

na mě lze použít dvě slova: manipulátor a strhávač. Uznávám, že ta hranice mezi nimi je dost tenká, a stále se musím ptát, 

kde je mé místo. Když hledám někoho, koho bych chtěl ve Sdružení mít, chci, aby se usmíval na svět, aby si dokázal udělat 

legraci i ze sebe. 

Která jedna krátká věta vás nejlépe charakterizuje?

Pátý Salvátorův zákon: Nevěřte na zázraky, spoléhejte na ně. 

Rozhovor s Mgr. Ing. Pavlem Šmýdem, předsedou Sdružení pěstounských rodin, sepsala Mgr. Lenka Pospíšilová, 

redaktorka Průvodce náhradní rodinnou péči, E: pruvodcenrp@email.cz



HISTORIE

Byli jsme založeni v roce 1995 pěstouny, zejména manžely Hanou a Miroslavem Opatřilovými, a v roce 2020 Sdružení 

pěstounských rodin oslavilo čtvrtstoletí právě ve prospěch ohrožených dětí a pěstounských rodin. 

Jakou cestu jsme za tu dobu ušli?

1995
Sdružení pěstounských rodin začalo svou činnost v pronajatém jednopokojovém bytě na sídlišti v brněnské čtvrti Juliánov 

se skromným, ale odhodlaným týmem v počtu tří dobrovolníků.

1997
Začali jsme vydávat časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí a spolupracovat s MPSV ve vyhledávání pěstounských rodin 

pro děti, které z různých důvodů nemohly vyrůstat ve své biologické rodině.

2000
Dne 21. prosince 2000 jsme obdrželi pověření od MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zařadili se mezi několik 

málo nestátních organizací v ČR, které mohly sociálně-právní ochranu dětí vykonávat a přispívat tak k lepšímu osudu 

mnoha opuštěných dětí.

2003
Aktivně se podílíme na transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR a podporujeme otevřenou diskusi všech zaintere-

sovaných subjektů formou pořádání odborných setkání a na stránkách časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí.

2008
Zavádíme nové potřebné služby pro pěstouny. Jako jedni z prvních jsme začali poskytovat služby odlehčovací/respitní 

péče již od roku 2008 a službu asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte od roku 2010.

2013
Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče. Zaměřujeme se na podporu a doprovázení nejenom pěstounů, ale také 

osvojitelů a dalších pečujících osob. 

2020
Slavíme 25. výročí založení Sdružení pěstounských rodin a pokračujeme dál v našem úsilí stát na straně pěstounských 

rodin, podporovat je a odborně doprovázet na jejich cestě pomoci ohroženým dětem a oslovovat nové zájemce 

o toto poslání. 
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NÁŠ ROK 2020 V ČÍSLECH

1 

U příležitosti 25. výročí Sdružení jsme vydali kalendář na rok 2021 s nádhernými ilustracemi Pavla Čecha, Jiřího Grbavčice, 

Petra Modlitby, Vladimíra Tučapského, Vlasty Švejdové a fotografa Vratislava Hnátka. Své texty z knihy Děti, které se rodí 

v srdci propůjčila kalendáři RNDr. Miloslava Striová, pěstounská a adoptivní maminka a zároveň klíčová pracovnice 

Sdružení pěstounských rodin.

5 

Tolik poraden náhradní rodinné péče bylo ve službách pěstounských rodin, jejich dětí, ale také osvojitelů, 

zájemců o náhradní rodinnou péči, širší odborné i laické veřejnosti.

6            

Tolik čísel časopisu Průvodce náhradní rodinnou péčí vyšlo v roce 2020. Na jeho stránkách jsme se věnovali tématům 

sociálně patologických jevů u dětí.

18  
akcí pro rodiny s přijatými dětmi, děti a dospívající v pěstounské péči se nám podařilo zorganizovat i přes veškeré obtíže 

spojené s opatřeními vůči koronavirové pandemii.

37 

zaměstnanců působilo ve Sdružení v roce 2020 jen na HPP.

69 

Tolik odborných seminářů a webinářů pro pěstouny a osoby pečující v rozsahu 3 až 24 hodin jsme uskutečnili v tomto roce.

445 

Tolik dohod jsme uzavřeli ke konci roku 2020.

∞  

Nesčetné množství dalších odborníků, dobrovolníků, podporovatelů, zájemců o přijetí ohrožených dětí do rodiny, přátel, 

rodinných příslušníků a dalších dobrých lidí nám pomáhalo v roce 2020 naplňovat naše poslání. Děkujeme všem, kteří byli 

a zůstávají s námi na této cestě. 



Sdružení pěstounských rodin z.s.

Poradna náhradní rodinné péče
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Sdružení pěstounských rodin z.s.

Poradna náhradní rodinné péče
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Poradna náhradní rodinné péče
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KDE VŠUDE JSTE NÁS MOHLI POTKAT
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JAKÝ BYL ROK 2020 

PRO JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ SDRUŽENÍ

„Domov je tím bezpečným, milujícím místem, kde je možno i pandemii překonat.“

Poradna náhradní rodinné péče Brno

Pandemie koronaviru, která v březnu 2020 zasáhla i Českou republiku, přinesla velká omezení každodenního života nás 

všech. Zavřené obchody, restaurace, kanceláře, ale hlavně školy a školky. Pro rodiče a pěstouny vyvstalo mnoho nových 

úkolů. Děti nakrmit, zabavit a naučit. Jak to vše zvládnout?! Skloubit pracovní povinnosti se školními a s rodinným 

životem! Pro školáky se otevřel svět online vzdělávání a účasti na distanční výuce.

Naše plány na vzdělávací víkendy a semináře jsme museli v 1. vlně nouzového stavu odložit a doufali jsme, že se koncem 

léta s pěstouny a dětmi opět na akcích uvidíme. Velmi srdečné bylo setkání na Dnu pěstounských rodin v září v Zoo Brno. 

Byla zde příležitost vzájemného sdílení zkušeností s prožíváním pandemie. Upřímně jsme si přáli, aby všechna omezení 

byla již za námi. Ale bohužel vzápětí se situace opět zhoršila a přišla nová omezení…

Z nařízení MPSV a zavedením nouzového stavu se kontakty a doprovázení rodin přesunuly do oblasti telefonické a online 

komunikace, stejně tak i vzdělávání pěstounů. Pro pěstouny byla důležitá možnost využít psychologické pomoci, podpory 

a intervencí psycholožek SPR. 

Velice si vážíme všech pěstounů, kteří plní tu nejdůležitější roli. Domov je tím bezpečným, milujícím místem, kde je možno 

i pandemii překonat. Je obdivuhodné, jak to pěstouni zvládli! 

Sylva Dvořáčková

vedoucí Poradny NRP Brno / M: 730 519 802 / E: dvorackova@pestouni.cz

„Věříme, že Sdružení pěstounských rodin už teď je pro Jihočeský kraj synonymem pro vpravdě nejlepší zájem dítěte 

v náhradní rodině.“

Poradna náhradní rodinné péče České Budějovice

Poradna náhradní rodinné péče v Českých Budějovicích dovršila druhý rok svého působení v Jihočeském kraji. Podařilo se 

nám vytvořit zázemí pro poskytování kvalitních služeb pěstounským rodinám, doplnili jsme naši knihovnu o nové tituly 

a těšíme se z narůstajícího počtu nových rodin. 

Přátelskou spolupráci udržujeme s OSPOD v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Táboře a Třeboni. Pěstounům 

nabízíme psychologické poradenství Mgr. Zuzany Bláhové, která poskytuje našim rodinám také terapie a vzdělávání. 

Společné zážitky jsme si odvezli z víkendového vzdělávání v Soběšicích u Sušice. Pěstouni se od magistry Brodníčkové 

dozvěděli množství informací o výchově dětí s raným traumatem, děti si užily krásné chvíle při hrách na hřišti, hledání 

pokladu v přilehlých lesích a při tvoření dárečků pro babičky a rodiče. 

Těšíme se, že brzy se budeme moci znovu setkávat tváří v tvář a společně prožívat nová dobrodružství, která život 

s přijatými dětmi přinese. 

denního živo

talo mnoho 

rodinný

nás

vých
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Přejeme si v následujícím roce navázat na to, co se nám podařilo dobře nastartovat; je to především dobrá spolupráce se 

všemi odbornými pracovišti, která s námi sdílejí snahu prospět rodinám s přijatými dětmi. Věříme, že Sdružení pěstoun-

ských rodin už teď je pro Jihočeský kraj synonymem pro vpravdě nejlepší zájem dítěte v náhradní rodině.

Mgr. Tereza Poštová

vedoucí Poradny NRP České Budějovice / M: 770 194 931 / E: postova@pestouni.cz

„I ve ztížených podmínkách mimořádných vládních opatření v boji proti koronaviru se klíčovým pracovnicím dařilo 

poskytovat kvalitní doprovázení a podporu svěřeným pěstounským rodinám.“

Poradna náhradní rodinné péče Kroměříž

Začátkem roku 2020 proběhla v kroměřížské Poradně NRP úspěšně inspekce úřadu práce. Jejím předmětem byla kvalita 

poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany. I ve ztížených podmínkách 

mimořádných vládních opatření v boji proti koronaviru se klíčovým pracovnicím dařilo poskytovat kvalitní doprovázení 

a podporu svěřeným pěstounským rodinám. Konzultace probíhaly dle potřeby osobně, telefonicky či formou videohovorů. 

Vládní nařízení postihla nejvíce společné setkávání a vzdělávání pěstounů. Pořádání vzdělávacích a volnočasových akcí 

bylo silně omezeno. V roce 2020 byl uspořádán pouze jeden vícedenní seminář a jedno volnočasové setkání rodin. Ubylo 

též jednodenních seminářů a klubových setkání. 

Tým poradny se rozšířil o jednu klíčovou pracovnici. Od podzimu je v Kroměříži pěstounským rodinám k dispozici interní 

psycholožka Sdružení pěstounských rodin s mnohaletými zkušenostmi na poli náhradní rodinné péče. Pravidelně 
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probíhaly pracovní porady a supervize týmu, ať již vzdálenou, či prezenční formou. Rodiny hojně využívaly psychologic-

kého poradenství. Na poradnu se obraceli i zájemci o osvojení a pěstounskou péči. Zdárně pokračuje spolupráce Poradny 

NRP Kroměříž s řadou externích odborníků z řad psychologů, psychiatrů, etopedů, pracovníků pedagogicko-psychologic-

kých poraden a středisek výchovné péče.

Mag. Alena Vítková 

vedoucí Poradny NRP Kroměříž / M: 608 734 764 / E: vitkova@pestouni.cz

„Museli jsme se přizpůsobit novým podmínkám a hledat nové možnosti, jak pěstounské rodiny, které jsou též vystaveny 

řadě nových situací, podpořit a poskytnout jim účinnou pomoc.“

Poradna Náhradní rodinné péče Plzeň

Rok 2020 byl velice zvláštní. Začal nadějně, v lednu a únoru jsme fungovali v normálním režimu. Konaly se kulaté stoly, 

pro pěstouny a jejich děti byly připraveny různé zájmové aktivity. A pak se všechno zavřelo. 

Koronavirus stopnul celou republiku a také naši standardní činnost. Donutil nás „najet“ na nové způsoby komunikace, 

vzdělávání, kontaktování pěstounských rodin. Naučili jsme se vést online porady, seznámili jsme se s fungováním webiná-

řů a pomáhali jsme pěstounům se k nim připojovat. Věříme, že jsme pomohli našim pěstounům a pěstounkám v té nejtěžší 

době svojí podporou, praktickou pomocí s dodáváním roušek i radami při domácí výuce dětí, pro ně někdy velmi obtížné. 

Měli jsme štěstí a na konci srpna bylo možno uskutečnit dva další vzdělávací pobyty v našem oblíbeném Úborsku. Byl to 

příjemný týden pro nás a z ohlasů i pro pěstouny a jejich děti. V září jsme ještě stihli oslavit 25. výročí založení SPR z.s. 

Pak koronavirus opět zaútočil. 

Všechna nastavená epidemiologická omezení neomezila naši práci, jen ji poněkud změnila. Museli jsme se znovu přizpů-

sobit novým podmínkám a hledat nové možnosti, jak pěstounské rodiny, které jsou též vystaveny řadě nových situací, 

podpořit a poskytnout jim účinnou pomoc. Řada věcí se přenesla do online prostoru, již jsme si zvykli na to, připravovat 

a vést webináře, účastnit se online konferencí a seminářů, konzultovat s pěstouny na chatu.

Do roku 2021 stále hledíme s optimismem a těšíme se na další práci pro všechny příbuzenské, klasické i přechodné pěs-

touny, se kterými sdílíme jejich náročnou a odpovědnou péči o svěřené děti. Svět se změnil, a tedy i my a naši svěřenci 

musíme přijmout novinky, které mohou přinést také mnohá pozitiva.

Mgr. Hana Benadová 

vedoucí Poradny NRP Plzeň / M: 733 534 466 / E: benadova@pestouni.cz

„Nepřestává nás naplňovat uspokojením, že svým malým podílem přispíváme k dobré věci; podpoře pěstounů 

a dětí, které v kruhu rodiny čerpají odvahu vypořádat se co nejlépe se svým budoucím dospělým životem.“

Poradna náhradní rodinné péče Praha

Poradna náhradní rodinné péče v Praze pracuje již více než 5 let ve prospěch pěstounských rodin a dětí v nich. Důkazem, 

že se nám daří, je průběžný nárůst zájemců o doprovázení, což na prahu letošního roku vedlo k doplnění pracovního 

kolektivu o další klíčovou pracovnici. Paleta námi poskytovaných služeb v podstatě zůstává a snažíme se o jejich zkvalitnění. 
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Těší nás, že ve spolupráci s několika kraji jsme i v roce 2020 mohli zajišťovat rubriku Hledáme Vás, mámo, táto, která slouží 

především k lepšímu propojení dětí, pro které se nedaří najít milující rodinu, a nových rodin.

Vzhledem k pandemii převažovalo vzdělávání online formou, přesto se nám v mezičase podařilo realizovat dva pobytové 

vzdělávací víkendy a několik prezenčních akcí. K současné situaci se snažíme přistupovat kreativně; vytvořili jsme napří-

klad stopovací hru v aplikaci Action Bound. Můžeme se tedy s dětmi potkat venku a spojit povinnost setkání s procházkou 

s plněním úkolů. 

Nadále úzce spolupracujeme s pražskými i středočeskými OSPOD, využíváme služeb dobrovolníků, věnujeme pozornost 

praktikantům, kteří v rámci svého studia především na VOŠ u nás čerpají zkušenosti pro svou budoucí profesi sociálních 

pracovníků. Nepřestává nás naplňovat uspokojením, že svým malým podílem přispíváme k dobré věci; podpoře pěstounů 

a dětí, které v kruhu rodiny čerpají odvahu vypořádat se co nejlépe se svým budoucím dospělým životem.

PhDr. Alena Michalová

vedoucí Poradny NRP Praha / M: 731 507 401 / E: michalova@pestouni.cz

„Učili jsme se za pochodu pracovat v online prostředí a nabídli jsme novou formu vzdělávání – webinář. Výhodou tohoto 

typu vzdělávání je, že se můžeme sejít, byť virtuálně, s našimi pěstouny ze všech koutů České republiky.“ 

Sekce vzdělávání

Tento rok pro nás všechny byl jiný – na semináře, workshopy, kluby a víkendy měl vliv fatální. Zákaz prezenční účasti 

na těchto akcích přinesl do vzdělávání velké změny. Z celkových naplánovaných aktivit se nám v loňském roce podařilo 

uskutečnit polovinu. 
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Jelikož jsme chtěli nabídnout možnost setkávání i nadále, učili jsme se za pochodu pracovat v online prostředí a nabídli 

jsme novou formu vzdělávání – webinář. Výhodou tohoto typu vzdělávání je, že se můžeme sejít, byť virtuálně, s našimi 

pěstouny ze všech koutů České republiky. Chceme v tom pokračovat i po skončení opatření, aby se webináře staly trvalou 

součástí vzdělávání a my tak mohli zachovat pestrou nabídku služeb, která se přizpůsobí i těm pěstounům, kteří nemají 

čas anebo nemohou dojíždět za vzděláváním.

Těšíme se však, že se s pěstouny budeme moci opět osobně setkávat, jelikož prezenční vzdělávání má svou nenapodobi-

telnou atmosféru a je velkým obohacením. Doufáme, že to bude brzo.

Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.

koordinátorka vzdělávání Sdružení pěstounských rodin / M: 731 440 525 / E: bartakova@pestouni.cz

„Ačkoliv odevšad zaznívají hlasy, že se život do starých kolejí nikdy nevrátí, věříme a těšíme se, že v něčem ano.“

Sekce propagace a projektů

Mnohé aktivity pro rok 2020 jsme připravovali s dvouletým předstihem. Přece jen v tomto roce jsme měli oslavovat pěta-

dvacetileté působení Sdružení na poli podpory a pomoci náhradním rodinám a přijatým dětem. Oslavy měly proběhnout 

na všech pracovištích a nabídnout prostor pro setkávání, vzpomínání a radost ze spolubytí a spolupráce. Ale jak se říká: 

„Člověk míní a Pán Bůh mění“. Pandemie nám překazila anebo nás donutila pozměnit všechny plány. 

I tak jsme to zvládli. Podařilo se nám vydat kalendář k 25. výročí Sdružení, který byl symbolicky pokřtěn 21. září, v den 

založení spolku, v užším kruhu autorů kalendáře a přátel spolku, včetně zakladatelů, manželů Opatřilových. Pracovali jsme 

na vydání publikace 25 let, 25 příběhů s autentickým vyprávěním pěstounských rodin, která je volně ke stažení 

na www.pestouni.cz. V Plzni proběhla výstava obrazů dětí z pěstounských rodin, vystavovali jsme plakáty v Galerii Vaňkovka, 

po celý listopad jezdila v Brně výstavní tramvaj s tématem pěstounské péče…

Mnohé z aktivit a projektů by nešlo realizovat bez spolupráce s firmami a nadacemi, které nás dlouhodobě podporují. 

V roce 2020 to byla především Nadace J&T, díky jejíž podpoře jsme mohli zajistit kontinuální terapeutickou pomoc potřeb-

ným pěstounským rodinám. Zvláště v loňském roce to byla v rámci doprovázení velmi potřebná a žádaná služba. 

Tyto řádky vznikají, když už máme část roku 2021 za sebou. Už teď víme, že mnohé aktivity včetně konference Dítě v pěs-

tounské péči a trauma a Mezinárodního setkání pěstounů a odborníků ze zemí V4 jsme museli převést do online prostoru. 

Nyní je před námi uvolnění opatření. A ačkoliv odevšad zaznívají hlasy, že se život do starých kolejí nikdy nevrátí, věříme 

a těšíme se, že v něčem ano. Především že se znovu vrátíme k projektům a aktivitám, kde se lidé potkávají tváří v tvář, kde 

je prostor pro věcnou diskusi, výměnu zkušeností a sdílení naživo. 

Julija Prejsová

koordinátorka PR a projektů / M: 778 725 471 / E: prejsova@pestouni.cz

Uzavřená historie Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic (2002–2020)

Po osmnácti letech bohaté praxe se na jaře roku 2020 uzavírá historie sociální pobytové služby Dům na půli cesty 

ve Velkém Dvoře u Pohořelic, kterou v rekonstruovaném objektu bývalého loveckého zámečku Leopoldsruhe poskytovalo 

Sdružení pěstounských rodin z.s.
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Během této doby jsme poskytli zázemí, podporu a pomoc několika desítkám chlapců a děvčat. K 15. dubnu 2020 to bylo 

242 unikátních klientů. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že řada klientů využila naší služby opakovaně, čímž se počet 

podpořených osob blíží třem stovkám.

Nás může těšit, že jsme se snažili pro určitou skupinu mladých dospělých, kteří vyrůstali bez domova nebo bez funkčního 

rodinného zázemí, vytvořit aspoň v krátké etapě jejich života kvalitní zázemí a poskytnout jim pocit jistoty a normální 

komunikace bez předsudků. Tohoto pocitu se jim v běžném životě nedostává nebo dostává jako šafránu.

Jedna etapa v činnosti Sdružení pěstounských rodin z.s. právě končí. Jsem přesvědčen, že se za sebou můžeme směle 

ohlédnout s pocitem dobře vykonané práce. S naším posláním jsme se vyrovnali zodpovědně a se ctí.

Mgr. Ladislav Nevrkla 

vedoucí Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře v letech 2008–2020
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FINANCE

Vybrané finanční údaje jednotlivých středisek a projektů v tisících Kč

Finance z veřejných zdrojů                   

Jihomoravský kraj – D1/2 348 tis.      

ÚP Brno, státní příspěvek na výkon pěstounské péče                                                  22,132 tis.

Statutární město Brno, Odbor zdraví  70 tis.

Statutární město Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 35 tis.

Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 5 tis.

OPZ Do práce s paktem zaměstnanosti    45 tis.

Visegrad Grant – příspěvek projektu na rok 2020                                                        72 tis.

Významné dary
Nadace J&T na doprovodné projekty Doprovázení využité v roce 2020    420 tis.
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PODĚKOVÁNÍ

Činnost Sdružení pěstounských rodin se neobejde bez veřejné pomoci. Podporují nás nadace, firmy, instituce i jednotlivci 

jako odborní experti, finanční partneři anebo dobrovolníci pro práci s dětmi.  

Vážíme si této spolupráce a děkujeme. Spolu s vámi můžeme plnit naše vize a pomáhat ohroženým dětem, zájemcům 

o náhradní rodinnou péči, doprovázet pěstounské rodiny a usilovat o potřebné změny v oblasti náhradní péče. 

Našimi partnery v roce 2020 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

Nadace J&T / Visegrad Fund

Firmy, instituce a společenství

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

Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny / 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. / 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 

Zvláštní poděkování patří výtvarníkům Pavlu Čechovi, Jiřímu Grbavčicovi, Petru Modlitbovi, Vladimíru Tučapskému, paní 

Vlastě Švejdové a fotografovi Vratislavu Hnátkovi za nezištné věnování jejich děl do kalendáře Sdružení pěstounských 

rodin na rok 2021.  

NAŠE ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Sdružení pěstounských rodin z.s.

Anenská 10/10

602 00 Brno

E-mail: info@pestouni.cz

Internetové stránky: www.pestouni.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú.: 2700255345/2010

Datová schránka: auuu8y3

Registrace:   

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 5396

IČ: 643264471



Je stále mnoho dětí, které čekají na mámu a tátu, teplo a bezpečí domova. Na své životní cestě nebudete sami. 

Jste to možná Vy, kteří máte hodně lásky, síly a statečnosti přijmout do rodiny ohrožené dítě. 

Můžete se spolehnout na pochopení, pomoc i doprovázení naší organizace. 

Ozvěte se nám!

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/15_005/0007741, je financován 

z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

BUDOUCNOST
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www.pestouni.cz


