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Naším posláním je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí
dát dětem šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytujeme dětem a pěstounům trvalou podporu, poradenství, vzdělávání,
doprovázení a odbornou pomoc.

Foto na obálce: Vratislav Hnátek
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SLOVO ŘEDITELE

je nastaven dobře a pro rodiny je přínosný. Také to ukazuje, že kvalita poboček je vyrovnaná, jsme schopni ji udržet a že
nabízíme hodnoty, které jsou jedinečné.
I v době covidové jsme dál doprovázeli rodiny s přijatými dětmi. Také už máme asi stoprocentní promořenost našich pracovnic. :) Pomáhali jsme se vzděláváním dětí, udržovali jsme kontakty se školami. Do některých rodin jsme dodali počítače
a tablety pro distanční výuku, abychom pomohli dětem v době nejtěžšího lockdownu. Moc bych chtěl poděkovat našim
doprovázejícím pracovnicím, že všechno tak dobře zvládly.

Rok ve Sdružení pěstounských rodin
aneb přesvědčit dobrotou a laskavostí
Co se v roce 2021 událo dobrého, co ne úplně dobrého a co se dokonce nepovedlo? Jaký to byl rok v týmech SPR
a jak jejich práci ovlivnil covid? Jak se lidé ve Sdružení snažili podpořit pěstouny a zároveň oslovit veřejnost
i odborníky? O tom všem a dalších událostech roku 2021 povyprávěl předseda SPR Mgr. Ing. Pavel Šmýd.
Jaký byl z pohledu Sdružení pěstounských rodin rok 2021?
V Praze, Znojmě a Českých Budějovicích jsme měli inspekci sociálně-právní ochrany z úřadu práce, která byla velmi
důkladná a důsledná. A ve všech třech pobočkách jsme byli hodnoceni jako vynikající. Tedy že náš systém doprovázení

Foto: Magistrát města Brna/Zdeněk Kolařík
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Škoda, že jsme museli zrušit třeba mikulášské besídky nebo Den pěstounských rodin, kam se všichni těšili. Epidemie
byla tak hrozivá, že jsme si nemohli dovolit tyto akce uspořádat. Druhá věc, která mě bolela, bylo neuskutečněné
setkání na Velehradě. Mělo být už v roce 2020, odložilo se kvůli covidu o rok a nakonec proběhlo alespoň online.
Osobní kontakt je ale podle mého soudu nezastupitelný. Mělo to být velké setkání pěstounů ze čtyř zemí. Byl o něj
eminentní zájem ze všech stran, od pěstounů i odborníků. Lidé se těšili, že si popovídají o radosti, bolesti a někdy
bezradnosti, které prožívají s přijatými dětmi, a že se potkají i na duchovní rovině. V budoucnu bych to setkání
opravdu chtěl uspořádat.
Podařilo se natočit skvělé podcasty na téma pěstounství, které si může každý poslechnout na našem webu. Povedly se dvě
konference: v dubnu Dítě v pěstounské péči a trauma a v květnu již zmiňované setkání pěstounů Visegrádské čtyřky
s názvem Pěstounství jako zápas o duši, kvůli covidu uspořádané přes internet.
Po pětadvaceti letech jsme zrušili časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí. To mě trochu trápí. V Praze a Plzni se chystají
vyrábět si dvoustránkové letáky s informacemi, aby ho trochu nahradili a měli do rodin co přinést.
Nepovedlo se setkání zaměstnanců a nemáme žádný dobrý systém, který by ho alespoň trošku nahradil. Online porady
nejsou ono. Za odvedenou prací někdy není vidět toho druhého člověka. Pobočky jsou od sebe vzdálené, což k tomu ještě
přispívá. Chybí sdílení, setkání srdcí.
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Další zkušeností loňského roku bylo tornádo na jižní Moravě. Zvedla se velká vlna solidarity a podpory jak od zaměstnanců,
tak od pěstounů vůči pěstounské rodině, která jím byla zasažena.
Vloni byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Je to pro pěstounskou péči
dobrý zákon?
Na všechny strany z nového zákona vyčuhuje, že si stát náhradní rodinné péče neváží. Prarodičům v pozici pěstounů se
plat změnil na dávku, která je osekaná o sociální a zdravotní pojištění a o daň. Jenomže ta pojištění a daň stejně tečou do
státní pokladny. Příbuzní pěstouni tyto odvody stejně musí zaplatit, a ještě dostanou o to méně. Toto se dá lehce přeložit
jako: My si vaší práce o třetinu méně vážíme. Takže lidé jsou naštvaní. Kdyby tito příbuzenští, podle nového názvosloví nezprostředkovaní, pěstouni řekli: My vám, státe, ta děcka necháme a starejte se, rázem ve vzduchu visí 15 000 dětí, které by
spadly do systému státní péče. Zase by bylo třeba oprášit velké ústavy, kde žilo třeba sto padesát až tři sta dětí. Kdyby se
v zákonu zakotvilo, že alespoň stávajícím pěstounům zůstane všechno, jak měli, a změna nastane až pro ty nové
po 1. lednu 2022, bylo by to menší zlo. Jinak se zákon hodně věnuje financování ZDVOP, která byla dlouhodobě
dofinancovávána z rezerv.
Asi není zrovna jednoduché toto pěstounům vysvětlovat.
Určitě to není příjemné a naše doprovázející pracovnice se s tím musí nějak popasovat. Ke všemu tato částka je ve státním
rozpočtu úplný drobek na jeho konci, což říkal už kdysi Petr Nečas, když byl ministrem práce a sociálních věcí. V roce 2012,
kdy byla krize, se změnilo financování pěstounské péče, stát peníze pro děti v pěstounské péči našel – a minulá vláda je
nenašla. Řeší se, za kolik miliard, dvacet až sto, se postaví kanál z Vltavy do Dunaje, ale jeden a půl miliardy pro děti se
nenajde? To je prostě špatně. Navíc do toho přišla energetická krize a vysoká inflace. Jestliže má paní, která se stará třeba
o dvě děti, 28 000 korun hrubého a bydlí v Praze, tak se neuživí. Po zaplacení nájmu, inkasa a odvodů jí zůstane nejvýš
8 000 korun na všechny potřeby na měsíc.
Dá se to alespoň částečně napravit prováděcími předpisy?
Prováděcí předpisy se týkají zvláště rozlišování na zprostředkované a nezprostředkované pěstounství. Tady se nějaký prostor najde. Další věc je zajišťovací příspěvek, což je dávka pro děti, které jsou plnoleté, studují a chtějí odejít z pěstounské
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rodiny. Jenže takové děti většinou neodcházejí. Pokud se chce studující mladý člověk osamostatnit, dostane 15 000 korun
na měsíc a má s tím nějak vyjít. Do roku 2027 platí přechodné období, kdy si pěstouni a děti mohou vybrat, jestli budou
pobírat svoji dávku a příspěvek na potřeby dítěte, nebo dítě dostane těch 15 000. Ale po tomto roce automaticky dítě
dostane svých 15 000 Kč a pěstouni dávku přestanou dostávat. Bude jim třeba kolem šedesáti let, nikdo už je nezaměstná,
na důchod ještě nebudou mít nárok, zato budou muset platit sociální a zdravotní pojištění. Znovu je to zpráva od státu
ve smyslu: My nevěříme, že rodina je nejlepší místo, kde se dítě může připravovat na svůj samostatný život.
Co nový zákon znamená pro doprovázející organizace, jako je SPR?
Pro nás znamená zvýšení příspěvku na rodinu ze 48 000 Kč, které byly schváleny v roce 2012, na 54 000 Kč, což je cca o 12,5 %.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v roce 2021 vyčíslil reálné náklady na doprovázení jedné rodiny na 71 000 Kč.
K tomu je třeba si uvědomit, jaká je inflace a hlavně také skutečnost, že touto cestou stát přenáší náklady na péči o rodiny
na někoho jiného. Část prostředků si tak musíme my i další neziskové organizace obstarat jinak. Navíc lidé tu pracují za
platy, které neodpovídají jejich kvalifikaci.
Jak se s tímto finančním stavem SPR vyrovná?
Ve chvíli, kdy mají všechny pracovnice naplněnou kapacitu, což znamená, že každá doprovází 24 až 26 rodin, tak bychom
měli s financemi vyjít. Z dřívějších let máme nějakou rezervu, kdyby nastala opravdu havarijní situace, ale každý rok podáváme žádosti o granty a dotace, zamýšlíme se nad strategií fundraisingu a nad možnostmi, jak získat nové dárce pro naše
projekty.
Taková situace vás asi nutí přikročit alespoň občas k nepopulárnímu rozhodnutí.
Zatím jsme museli snížit příspěvek pro rodiny na uhrazení například táborů pro děti nebo školení u jiných organizací. Dříve
jsme jim předávali asi o třetinu víc než jiné doprovázející organizace a nyní jsme se dostali na stejnou úroveň.
Čeho si vážíte na týmech doprovázejících pracovnic?
Šly do prostoru, kde se dalo očekávat, že i při dodržování všech hygienických předpisů dřív či později covidem onemocní.
Komunikovaly s rodinami při předávání dětí, soudní rozhodnutí se musela naplňovat, někdy bylo třeba lépe domluvit
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distanční výuku apod. Při tom všem fungovaly velmi důsledně. Zkrátka se neschovávaly bez ohledu na ohrožení covidem.
Ani podpůrný tým účetních se nezastavil. Nestalo se, že by peníze nedorazily včas tam, kde měly být. Také pracovnice v PR
a vzdělávání mají za sebou úspěšný rok. Výsledkem jejich práce jsou již zmiňované podcasty, konference, úprava webu…
Mnoho seminářů se změnilo na webináře, což byla ze začátku složitá práce, ale v době covidové velmi užitečná a vítaná.
Věřím, že vytvořený systém bude i dále dobře využíván.
Jaký pěstounský příběh vám za loňský rok zvláště utkvěl?
Co mě v poslední době zasáhlo, je příběh pěstounské rodiny, která si ke svým odrostlým dětem vzala dvě poloromské malé
děti. A první roky měli pěstouni strašně těžký vztah s biologickými rodiči. Biologičtí rodiče na ně ze všech sil útočili a snažili
se jim dát najevo, že oni jsou ti zlí, kteří jim sebrali děti, a kdo ví, jak se k nim chovají. Ne ten systém, ale oni konkrétně.
A tito pěstouni se nenechali strhnout k systému oko za oko, ale chovali se k nim hezky. Trpělivě jim léta vysvětlovali, že
nejlepší místo pro obě děti je opravdu v jejich pěstounské rodině, že je jim u nich dobře. Nakonec je udolali dobrotou
a laskavostí. Dávají biologickým rodičům vědět, jak děti prospívají, a ti jsou rádi, že děti jsou v pořádku. Pěstouni zkrátka
nemohli popřít svoje životní směřování a nástroje, které jsou jim vlastní, použili i v situaci, kde by to jiný člověk nečekal.
Navíc vkládají do dětí svůj životní model: jde to bez toho, že jsme na sebe zlí. Forma, že druhého člověka přesvědčím
laskavostí a dobrotou, je skvělá.
Cítíte někdy v neděli tlak typu: co bude zítra? Nebo se do práce chystáte rád?
Je pravda, že většinou odpoledne už přemýšlím, co je na následující týden v plánu. Nedokážu úplně oddělit soukromý
život od pracovního. Ale do práce se těším. Těším se vždycky, i když vím, že to třeba bude těžké.
Na co se těšíte v roce 2022?
Na Den pěstounských rodin. A na setkání se všemi zaměstnanci, i když to bude velmi náročné. Mnoho věcí se otevře, vyčistí
a dá dohromady. Znovu si uvědomíme, o co nám jde, že máme poslání, kterým žijeme ve všech pobočkách. Rád osobně
s každým mluvím a opakovaně si uvědomuji, jací tu pracují úžasní lidé. Za své zaměstnankyně a zaměstnance dám ruku
do ohně. Opravdu.
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STRUČNÁ HISTORIE

2003
Aktivně se podílíme na transformaci systému péče o ohrožené děti v ČR a podporujeme otevřenou diskusi všech
zainteresovaných subjektů formou pořádání odborných setkání a na stránkách časopisu Průvodce náhradní
rodinnou péčí.

1995
Sdružení pěstounských rodin začalo svou činnost v pronajatém jednopokojovém bytě na sídlišti v Brně-Juliánově se
skromným, ale odhodlaným týmem v počtu tří dobrovolníků.

2008

1997

Zavádíme nové potřebné služby pro pěstouny. Jako jedni z prvních jsme začali poskytovat odlehčovací/respitní péči
již od roku 2008 a asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte od roku 2010.

Vydáváme časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí a spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí
ve vyhledávání pěstounských rodin pro děti, které z různých důvodů nemohly vyrůstat ve své biologické rodině.

2013

2000

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče. Zaměřujeme se na podporu a doprovázení nejenom pěstounů,
ale také osvojitelů a dalších pečujících osob.

Získali jsme pověření od MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zařadili se mezi několik málo nestátních
organizací v České republice, které mohly sociálně-právní ochranu dětí vykonávat a přispívat tak k lepšímu osudu
mnoha opuštěných dětí.

2020
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Slavíme 25. výročí založení Sdružení pěstounských rodin a pokračujeme dál v našem úsilí stát na straně pěstounských
rodin, podporovat je a odborně je doprovázet na jejich cestě pomoci ohroženým dětem. Nepřestáváme také oslovovat
nové zájemce o toto poslání.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Výbor
Sdružení pěstounských rodin z.s.

Správa objektu
v Pohořelicích (DPP)

Ředitel Sdružení
Úsek ředitele

Mzdová účetní

Finanční účetní

Asistentka

PR manažer
Projektový
manažer

Správce knihovny

Koordinátor
dobrovolníků
Koordinátor
vzdělávání

Poradna náhradní
rodinné péče Plzeň

Poradna náhradní
rodinné péče

Organizátor
vzdělávání

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
Sociální pracovník

Sociální pracovník
Znojmo

Psycholog
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Poradna náhradní
rodinné péče
České Budějovice

Psycholog
Sociální pracovník
Vedoucí Poradny
náhradní rodinné
péče Plzeň
– sociální pracovník

Sociální pracovník
Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Poradna náhradní
rodinné péče Praha

Poradna náhradní
rodinné péče Kroměříž

Vedoucí Poradny
náhradní rodinné
péče Praha
– psycholog
Vedoucí Poradny
náhradní rodinné
péče Kroměříž
– sociální pracovník

Sociální pracovník
Sociální pracovník

Psycholog
Sociální pracovník
Sociální pracovník
Sociální pracovník

Vedoucí Poradny
náhradní rodinné péče
České Budějovice
– sociální pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník
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KDE VŠUDE JSTE NÁS MOHLI POTKAT
1

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Anenská 10
602 00 Brno

2

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Černá 13/1705
110 00 Praha 1

3

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25
326 00 Plzeň

4

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Soudní 9
767 01 Kroměříž

5

Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Na Sadech 1854/29
370 01 České Budějovice
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2
3
1

5

17

4

648
86

36

tolik dětí bylo v náhradních
rodinách, které jsme doprovázeli

446

s tolika rodinami s přijatými dětmi
jsme v roce 2021 měli uzavřenou dohodu

4

tolik vzdělávacích akcí se nám podařilo uskutečnit pro rodiče
s přijatými dětmi i přes nepříznivou situaci s pandemií covid-19

81

s tolika lektory jsme spolupracovali
v rámci vzdělávání

20

tolik zaměstnanců na HPP
jsme měli v roce 2021

2

tolik letních táborů jsme uspořádali
pro děti v náhradních rodinách

zorganizovali jsme mezinárodní odbornou konferenci
Dítě v pěstounské péči a trauma a jedno mezinárodní
setkání pěstounů Pěstounství jako zápas o duši
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ZHODNOCENÍ ROKU 2021 ZA JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ
Poradna NRP Brno
Doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání, respitní péče i poradenství byly i v roce 2021 velmi poznamenané
pandemií koronaviru. Covid-19 znamenal velké omezení každodenního života nás všech. K náročnému období se
přidala i celková únava z předešlého roku, z izolace i onemocnění, které prošlo téměř všemi rodinami.
Dobře si uvědomujeme, že pandemie dopadá nejen na dospělé, ale především na děti. Pro ně jsou všechna omezení velmi
těžká. Mnoho dětí se během školního roku ocitlo v karanténě. Izolaci od spolužáků, kamarádů i učitelů snášely velmi špatně.
V rodinách jsme řešili zhoršený prospěch dětí i velké nedostatky v pochopení probíraného učiva. Pěstouni velmi ocenili
naši iniciativu – spolupráci s vysokými školami. Podařilo se domluvit studenty na doučování dětí.
Pro pěstouny i svěřené děti byla důležitá možnost využít pomoci psycholožek SPR i podpory terapeutické. Pro děti jsme
v prázdninovém období zorganizovali několik táborů a pro dospívající zážitkový výlet na ferraty. Pro velký úspěch budeme
v těchto akcích pokračovat i v budoucnu. Nezapomínáme ani na naše pěstounské maminky. Na každoroční akci se vždy
těší, vzájemně se podpoří a snad si i trošku odpočinou.
Naši podporu získala pěstounská rodina postižená tornádem. Během okamžiku přišla o střechu nad hlavou, automobil
i vše potřebné pro každodenní život velké rodiny. Sdružení pěstounských rodin přispělo rodině finančním darem a poskytlo
jí prostorný automobil.

23

Hlavním posláním Sdružení pěstounských rodin je pomáhat znevýhodněným dětem, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Chce jim dopřát šťastný a plnohodnotný život s rodiči náhradními. Jsme rádi, že můžeme po této dobrodružné
cestě jít spolu s pěstouny. Zaslouží si nejen náš obdiv, ale především naši pomoc a velkou podporu.
Sylva Dvořáčková
vedoucí Poradny SPR Brno

Nad rámec činnosti poskytují klíčové pracovnice i psycholožka Poradny poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči.
Rok 2021 byl pro mnohé rodiny velmi náročný kvůli zavřeným školám, četným omezením, izolaci dětí a mladistvých. Rodiny tak velmi ocenily podporu v podobě psychologické pomoci, doučování či zajištění funkčního počítače pro online výuku.
Těší nás, že v naší Poradně můžeme dlouhodobě doprovázet pěstounské rodiny, sdílet s nimi jejich radosti i starosti a sledovat, jak rostou a vyvíjejí se děti svěřené do jejich péče.
Mgr. Alena Vítková
vedoucí Poradny NRP Kroměříž

Poradna NRP Kroměříž
Poradna NRP v Kroměříži má stabilní tým pracovnic. Pro pěstouny je důležitá určitá kontinuita doprovázení. Daří se
tak budovat vztahy na bázi důvěry a porozumění. Naši Poradnu velmi obohatil příchod psycholožky doc. PhDr. Ireny
Sobotkové, CSc., na podzim roku 2020. Stále více rodin nyní využívá možnosti psychologického poradenství, které
jim umožňuje lépe porozumět přijatým dětem a problémovým situacím v rodině.
V roce 2021 se v Poradně v Kroměříži podařilo přes četná koronavirová omezení uspořádat řadu úspěšných akcí (vzdělávací
víkend pod vedením pplk. PhDr. Martina Nasswettra a Mgr. Jakuba Nasswettra, vzdělávací víkend pod vedením PhDr. Mgr.
Jeronýma Klimeše, Ph.D., setkání rodin v Zoo Olomouc a další). Pěstouni velmi profitují z účasti na vzdělávacích víkendech
pod vedením zkušených lektorů s mnohaletou praxí v oblasti náhradní rodinné péče. Pěstouni často chválí doprovodný program pro děti s řadou her a zajímavých aktivit (tvoření, zpěv). Velkou posilu představuje sdílení zkušeností mezi pěstouny,
které probíhá nejen v rámci víkendových setkání, ale také během seminářů, klubových setkání a volnočasových akcí.
V Poradně v Kroměříži upřednostňujeme osobní kontakt před webináři a online setkáními.
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Poradna NRP České Budějovice
V prosinci dovršila třetí rok působení naše pobočka v Českých Budějovicích. Podařilo se nám ji úspěšně včlenit do
sítě organizací poskytujících služby náhradním rodinám a těšíme se z důvěry, se kterou k nám přistupují jihočeské
OSPOD a zejména samotné doprovázené rodiny.
V září jsme také úspěšně absolvovali inspekci úřadu práce.
Podmínky pro setkávání byly bohužel i tento rok ztíženy epidemiologickou situací, o to větší radost nám přinesla každá
uspořádaná akce. Prožili jsme inspirující víkend v krásném prostředí v Chlumu u Třeboně na kraji rybníka Hejtman. V rámci
Bambifestu jsme svoji činnost představili veřejnosti. Účastnili jsme se setkání podobně zaměřených organizací Jihočeského
25

kraje, kde jsme navzájem sdíleli svoje zkušenosti s doprovázením rodin. V prosinci se děti dočkaly mikulášské nadílky
s vánočním tvořením a došlo i na dárky od Ježíška.
Velmi oceňujeme vzájemnou úzkou spolupráci mezi jednotlivými pobočkami Sdružení pěstounských rodin, díky společnému úsilí a jednotnému směřování má SPR své místo již i v Jihočeském kraji.
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí Poradny NRP České Budějovice

Poradna NRP Plzeň
Rok 2021 by se dal charakterizovat jako „druhý rok s covidem“. V rodinách i na pracovišti se střídaly doby nemoci
s karanténou a izolací. S jarem tato zátěž polevila, ale podzimní měsíce opět přinesly nutnost řadu aktivit a akcí
odložit nebo přenést do online prostoru.

V průběhu celého roku 2021 byly klíčové pracovnice s rodinami v neustálém kontaktu, podporovaly je, poskytovaly jim
rady, zařídily, co bylo v jejich silách. Zaměřovali jsme se také na výběr atraktivních vzdělávacích témat a oslovovali jsme
renomované lektory. Řada z nich si přes počáteční pochybnosti rovněž osvojila dovednosti potřebné pro práci v online
prostoru a přešla na formu webinářů, které často využívá i nadále.
Jsme rádi, že i přes nepříliš příznivou situaci s námi další rodiny uzavíraly dohody a my jsme ve své činnosti nepolevovali,
vždy jsme tu „byli pro ně“. Domnívám se, že jsme našim pěstounům zásadním způsobem pomohli pochopit a vyřídit
změny, které jim přinesla novela zákona o SPOD, platná od 1. ledna 2022. Připravovali jsme je na ně již od podzimních měsíců roku 2021, dodávali jsme informace z ÚP, KÚ nebo MPSV a zajistili jsme konzultaci s pracovníky úřadu práce přímo u
nás v poradně. Velkou radost a zadostiučinění u nás všech vyvolalo kladné vyřízení odvolání pěstounů sporně zařazených
mezi „nezprostředkované“. Dosáhli jsme přehodnocení a správného zařazení do „zprostředkovaných“.
Aktivní jsme byli též v iniciativě k dosažení úpravy novely, kterou přislíbil sám ministr. Podporovali jsme pěstouny
v komunikaci s ÚP, KÚ, MPSV i samotným Marianem Jurečkou. Velmi dobrou spolupráci jsme podpořili také příjemnou
atmosférou schůzky s pracovnicemi KÚ a spolupracujících OSPOD.
Pracovnice plzeňské pobočky mají velkou chuť do práce, mnoho nových nápadů a velmi dobré vztahy s doprovázenými
rodinami a věří, že nadále budou moci toto vše uskutečňovat již bez zásadních omezení.
Mgr. Hana Benadová
vedoucí Poradny NRP Plzeň

Ano, toto je pozitivum, které covidová doba přinesla. Online prostředí je platforma objevená, přijatá a praktikovaná. Stala
se novou formou nabídky vzdělávání, sdílení a komunikace.
V době, kdy to bylo možné, se pěstouni rádi zúčastňovali prezenčního vzdělávání a kulatých stolů. Také proběhly 3 vzdělávací víkendy a několik rodin se zúčastnilo charitativních dostihů v Chuchli. Atmosféra byla skvělá, pěstouni se opět setkávali, sdíleli své radosti a starosti, děti se potkaly se svými kamarády.
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Poradna NRP Praha
Tým pracovnic v pražské poradně náhradní rodinné péče je stabilní, na začátku roku 2021 jej posílila mladá spolupracovnice, jejíž úvazek byl k oboustranné spokojenosti v průběhu roku vzhledem k nárůstu počtu rodin rozšířen.
Klíčové pracovnice pečlivě a zodpovědně plní základní povinnosti, vyplývající z doprovázení svěřených rodin, navíc každá
z nich již má svoji oblast, kde se angažuje nad rámec přímé péče o rodiny (vzdělávání, knihovna atd.). Samozřejmostí je, že
ke klientům přistupujeme s maximálním taktem a pochopením pro jejich mnohdy nelehkou situaci.
Poradna průběžně nabízí také psychologické služby pěstounům a jejich dětem (konzultace i psychoterapeutická sezení). Zájemce o náhradní rodinnou péči informujeme ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady o potřebných dětech,
které „hledají mámu, tátu“.
Aktivity v roce 2021 byly bohužel vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci omezeny, nekonalo se např.
tradiční vánoční setkání rodin ani výtvarné dílny. Podařilo se ale uspořádat dvě volnočasové aktivity, keramickou dílnu
a horolezeckou stěnu pro děti, a zejména historicky první příměstský tábor s využitím lesního klubu v pražských Klánovicích. Tábor byl zaměřen na podporu morálních vlastností (hravou formou, s pomocí kartiček Výchova ke ctnostem) a bylo
příjemným překvapením, jak hezky děti reagovaly (a podle vyjádření jednoho z dětských účastníků „na takový tábor příští
rok pojedou zase“).
A také Poradna NRP Praha bude příští rok zase.
PhDr. Alena Michalová
vedoucí Poradny NRP Praha
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Vzdělávání

PR a projekty

Rok 2021 byl opět poznamenán nejistotou a neustálými změnami, které se týkaly koronavirových opatření a následně
i prezenčních akcí.

„Další rok s covidem“ ovlivnil realizaci plánovaných projektových a propagačních akcí Sdružení pěstounských
rodin. Po dvou letech příprav a čekání jsme museli dvě velké akce uskutečnit online formou a v krátkém časovém
rozestupu.

I přes tyto těžkosti se nám podařilo uskutečnit na všech pobočkách tradiční víkendy. Dále jsme pokračovali v realizaci
webinářů, které se osvědčily již v roce 2020. Během teplejších měsíců se nám povedlo zorganizovat několik akcí pro
rodiny a víkend maminek. V roce 2021 jsme pro odbornou veřejnost a pěstouny připravili online konferenci s mezinárodní
účastí. Na závěr děkuji všem organizátorům vzdělávání za práci a lektorům a účastníkům za krásná lidská setkání, bez
vás by naše akce nebyly.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková
koordinátorka vzdělávání SPR

Obě akce – konference Dítě v pěstounské péči a trauma (duben 2021) a setkání pěstounů a odborníků zemí V4 Pěstounství jako zápas o duši (květen 2021) – se i přes nepříznivé okolnosti vydařily a mohli jsme se navzájem inspirovat a přenést
dobrou praxi z oblasti podpory rodin s přijatými dětmi.
Podařilo se nám zahájit další dlouho připravovaný projekt, novou platformu pro oslovování veřejnosti a inspiraci pro ty,
kteří o pěstounství uvažují – podcast Náhradka.
Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je, být charitativním partnerem na dostihové akci v Chuchli, které jsme se zúčastnili na
podzim roku 2021. Byl to velký zážitek i pro pěstounské rodiny, které se na koně přišly podívat.
Také jsme díky stálé spolupráci s donátory mohli realizovat psychoterapeutickou pomoc rodinám s přijatými dětmi, zajistit
řadu prorodinných akcí a uspořádat letní tábory a pobyt maminek.
Děkujeme tímto Nadaci J&T, Visegrad Fund, Odboru zdraví Magistrátu města Brna, ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,
MPSV, firmě Penam a společnosti Chuchle Arena Praha za partnerství a podporu v roce 2021.
Julija Prejsová
koordinátorka PR a fundraisingu
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FINANCE
Vybrané finanční údaje jednotlivých středisek a projektů v tisících Kč
Finance z veřejných zdrojů
MPSV, odbor rodiny

249 tis.

ÚP Brno, státní příspěvek na výkon pěstounské péče

25,680 tis.

Statutární město Brno, Odbor zdraví MMB

76 tis.

Statutární město Brno, Odbor školství a mládeže MMB

35 tis.

Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

4 tis.

Visegrad Grant – příspěvek projektu na rok 2021

487 tis.

Významné dary
Nadace J&T na doprovodné projekty Doprovázení využité v roce 2021
NROS – TESCO Pomáháme

653 tis.
50 tis.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem obětavým lidem a firmám, kteří podporují naši činnost finančně, věcnými dary anebo dobrovolnickou prací. Těší nás, že společně s vámi můžeme přispět k tomu, aby děti vyrůstaly v milující rodině. Bez vaší podpory
bychom nezvládli realizovat naši vizi, aby každé dítě mělo své doma.
Našimi partnery v roce 2021 byli:
Samospráva
Ministerstvo práce a sociálních věcí / Jihomoravský kraj / Magistrát města Brna, Odbor zdraví / Magistrát města Brna,
Odbor školství a mládeže / Město Pohořelice / Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
Nadace, nadační fondy
Nadace J&T / Vy rozhodujete – my pomáháme (HF Tesco a NROS) / Visegrad Fund
Firmy, instituce a společenství
Audit Brno, s.r.o. / Čokoládovny Fikar / DELIKOMAT s.r.o. / EUROGALAXIE s.r.o. / GRIFART, spol. s r.o. / Chata Štvanice
Chuchle Arena Praha / Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny / Penam, a.s.
Římskokatolická farnost Sloup v Moravském krasu
Individuální dárci
Eva Bártová / Simona Bártová / Vlasta Bártová / Mgr. Jana Bílková / Julie Bischofová / Bohumil Bradáč / Bohdanka
Braunerová / Jan Čajka / Magdalena Čoupková / Daňkovi / Petr Doležal / RNDr. Milana Faltusová / Veronika Gillar
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Josef Grolich / Ladislav Grunda / Ing. Petra Halamová / Petr Havlát / Veronika Hečková / Tamara Horáková / Eliška
Houdková / Ing. Stanislav Janků / Ing. David Jílek / Pavel Kaupa / Jana Kiklhornová / Michaela Kmeťová / RNDr. Jiří Koch
Kristýna Koldinská / Ing. Štefan Kormaňak / Anna Kottová / Saskia Kovačovičová / Karla Kovaříková / Josef Kubečka
Renáta Kubečková / Petr Kucharčík / RNDr. Milan Líbezný / Tomáš Lipták / Aleš Liška / MUDr. Jiří Lojda / Alena Makovská
Zuzana Malá / Ludmila Málková / Ludmila Moravcová / Jiří Motloch / Monika Náležinská / Jan Nekuda / Klára Nerudová
MUDr. Eva Nieslaniková / Jan Nosek / MUDr. Jindřich Olšovský / Vít Palarczyk / Mgr. Dorota Pawerová / Petra Philippová
Denisa Plachká / Ing. Jiří Prudký / Mgr. Pavel Rajmic / Martin Rája / Aneta Roubalová / Monika a Břetislav Rychlíkovi
Monika Schlezingerová / Mgr. Stanislav Skřička / Ing. Ivo Šilhánek / Valentýna Šitavancová / Ing. Peter Šramatý
MUDr. Milan Šulc / Ing. Josef Švec / Andrea Tršová / Mgr. Kamila Vašinová / Mgr. Karin Vavrošová / Petr Vázler
Ing. Radek Vichr / Martina Vojtová / Jitka Vybíralová / Jiří Zelinka / Jiří Žižkovský

NAŠE ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Jsme nestátní nezisková organizace, která od roku 1995 poskytuje služby rodinám s přijatými dětmi. Naším posláním
je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem šťastnou a spokojenou rodinu.
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
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PŘIDEJTE SE
Je stále mnoho dětí, které čekají na mámu a tátu, teplo a bezpečí domova. Proto hledáme pěstouny pro děti, o které
se jejich biologičtí rodiče neumějí anebo nemohou postarat.
Díky pěstounské péči děti mohou prožít vše, co k obyčejnému dětství patří, nemusejí vyrůstat v nefunkčních rodinách či
v ústavních zařízeních. Zažijí, jaké to je být součástí rodiny, kde se o blízké zajímají a s láskou starají, zkrátka kde mají
své místo u stolu. Mnoho dětí jen díky pěstounským rodinám dostane šanci odnést si jedno z nejdůležitějších poselství
do dalšího života – že vztahy v rodině jsou pestré, ale také bezpečné, podporující a pečující. Pomozte nám toto poselství
šířit dále!
Na své životní cestě nebudete sami. Jste to možná vy, kdo máte hodně lásky, síly a statečnosti přijmout do rodiny ohrožené
dítě. Můžete se spolehnout na pochopení, pomoc i doprovázení naší organizace.
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