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Hlavní činnos  organizace Dě  patří domů, z.s. je provázení pěstounských rodin a 
nabídka vzdělávání a respitních služeb pro klienty. V roce 2015 pokračovala činnost 
organizace v započatých ak vitách z minulých let. Za důležitý úkol považujeme nejen 
stabilizaci organizace, ale i postupné provázání jednotlivých ak vit a procesů, zejmé-
na provázení rodin se službami pro naše klienty, neboť jen tak může být práce 
skutečně efek vní. Organizace byla v r. 2015 řízena Správní radou, zaměstnávala 6 
pracovníků na HPP (4 klíčové pracovnice rodin, 1 účetní a 1 administra vní pracovni-
ci), 1 pracovnici na DPČ (metodik a odborný garant) a celou řadu kolegů, zejména 
respitních pracovníků, na DPP.
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Rok 2015 byl z hlediska řízení organizace poměrně náročný, byl dokončen postupný 
přerod organizace z dobrovolnické na profesionální. V průběhu roku došlo k několika 
krizovým situacím, z nichž nejzávažnější byla náhle vzniklá dlouhodobá pracovní 
neschopnost administra vní pracovnice Ivany Dvořákové v březnu 2015 s nutnos  
okamžitého zástupu.  
Správní rada jednala celkem 8x, od června pravidelně 1x měsíčně. V dubnu proběhla 
společná supervize všech zaměstnanců a členů Správní rady. Po celý rok probíhaly 
také průběžné supervize řízení organizace.
V roce 2015 řešila Správní rada 1 s žnost (červenec – srpen). 
Ve druhé polovině roku se Správní rada věnovala především nastavování procesů a 
pravidel a jejich sjednocení v pobočkách a teplické kanceláři. Byl zrušen účet v České 
spořitelně a ponechán pouze transparentní u Fio banky.
V září byla svolána Valná hromada per rollam k přije  nových stanov, změně názvu a 
sídla organizace. Do spolkového rejstříku je změna zapsána ke dni 17.12.2015.
V listopadu Správní rada rozhodla o přije  výkonného ředitele organizace na začátku 
roku 2016. Od výkonného ředitele čekáme, že procesy bude nastavovat rychle a 
efek vně. Je možné, že některé procesy budou nově nastaveny.

činnost Správní rady a řízení organizace v roce 2015
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V roce 2016 plánujeme posílit pracovní týmy – v Teplicích rozšíříme pracovní úvazek 
o činnost administra vní pracovnice na DPP Ivoně Kopřivové a na místo klíčové 
pracovnice na DPP nastoupí Jana Adamcová. Ve Svitavské kanceláři bude pracovat 
nová výkonná ředitelka, a to především díky finanční podpoře paní Marky Bednář, 
čímž to jí děkujeme. Naším cílem je pokračovat v nastavování procesů a aktualizaci 
standardů. Postupně budeme zapracovávat nové metody práce s rodinami i dětmi. 
Velký důraz klademe na ochranu lidských zdrojů, neboť jsme se již setkali s velkým 
vyčerpáním a vyhořením pracovníků. Proto jsme se rozhodli snížit počet rodin na 1 
klíčovou pracovnici na 19 (u pracovnic na celý pracovní úvazek). Znamená to součas-
ně nutnost získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů.
Získali jsme pověst dobré organizace a naše práce je oceňovaná, což vnímáme jako 
velký závazek.
Naší silnou stránkou je i respitní péče, proto bychom rádi připravili akreditovaný kurz 
pro respitní pracovníky. 

Rok 2016 je rokem volebním. Na Valné hromadě 27.2.2016 odstoupí současná 
Správní rada a bude zvolena nová, volební období je tříleté.

výhled do roku 2016
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Naším cílem je nabídnout komplexní služby rodinám klientů dle jejich aktuální potře-
by. Jedním z  úkolů provázení je reagovat na potřeby našich klientů nabídkou pro ně 
vhodného vzdělávání a zajis t dohled nad dětmi v době vzdělávání, a to podle prefe-
rencí rodiny buď výpomocí nebo zajištěním zajímavého programu pro dě  pracovní-
ky organizace. V naší nabídce pro klienty jsou také respitní pobyty, jejichž velkou 
výhodou je spolupráce mezi respitními pracovníky a klíčovými pracovnicemi rodin. 
Díky tomu máme možnost nabídnout respit i pro velmi náročné dě . 

Koordinátorkami dílčích ak vit jsou: 

1. Koordinátorka vzdělávání, spolupráce s lektory
 Mgr. Lenka Ondráčková

2. Koordinátorka respitní péče
 Bc. Radka Šmardová

3. Provázení rodin, koordinátorka klíčových pracovníků
 Mgr.  Michaela Blahutová

provázení pěstounských rodin, vzdělávání a respitní služby
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Provázení pěstounskou péčí je stěžejní služba Dě  patří domů, z. s., na niž navazují 
všechny ostatní naše ak vity. V průběhu roku 2015 jsme provázeli celkem 71 rodin, 
z nichž bylo 6 pěstounských rodin na přechodnou dobu, 30 pěstounských rodin 
příbuzenských (prarodiče, tety a strejdové či jiní blízcí příbuzní) a 36 dlouhodobých 
pěstounských rodin, které byly zprostředkované k péči o vy pované dě  (jedna 
rodina byla dlouhodobá i přechodná zároveň). V těchto rodinách vyrůstalo 150 
nezle lých dě , z nichž 102 v dlouhodobé pěstounské péči. Kromě toho se v našich 
rodinách ještě navíc vystřídalo celkem 8 dě  v přechodné pěstounské péči, které 
dobu nezbytně nutnou než se jejich situace vyřešila, nemusely trávit v kojeneckém 
ústavu či dětském domově, ale naopak v milující náruči a rodině.

provázení pěstounskou péčí
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V roce 2015 s námi začalo spolupracovat 21 nových rodin, které s Dě  patří domů 
podepsaly dohodu o výkonu pěstounské péče a naopak 8 rodin tuto spolupráci s 
námi ukončilo (1 rodina z důvodu nespokojenos  se službami, u 2 rodin soud 
pěstounskou péči ukončil a zbývající rodiny si našly organizaci v blízkos  jejich bydliš-
tě, což vítáme, protože věříme, že lokálnost má vliv na míru kvality poskytované 
služby). O všechny naše rodiny se staraly naše klíčové pracovnice, z nichž 3 byly na 
plný úvazek (max. 22 rodin), jedna na částečný úvazek (podpora 13 rodin) a poslední 
jen na dohodu o provedení práce (péče o 3 rodiny).

provázení pěstounskou péčí

typy pěstounských rodin

pěstounská péče
na přechodnou dobu

příbuzenská pěstounská péče

zprostředkovaná dlouhodobá
pěstounská péče
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Klíčové pracovnice za pěstouny i dětmi pravidelně v průběhu roku docházely, a to 
alespoň jednou za dva měsíce. Nejčastěji to byly návštěvy přímo v rodinách. U více 
než 30 rodin však osobní schůzky probíhaly častěji, podle potřeb klientů.  Společně s 
pěstouny a dětmi probíraly, jak se všem daří a co potřebují. Klíčové pracovnice v 
rodinách nejčastěji konzultují chování dě  a pokoušejí se najít řešení problémů, jež 
dě  trápí (např. ve škole, s kamarády, s pěstouny, s rodinou). Občas klíčové pracovni-
ce docházely společně s pěstouny do školy na třídní schůzky, pomáhaly vybírat 
vhodné školy, vyhledávaly další služby (např. psychology, terapeuty), nebo zjišťovaly 
informace o biologických rodičích dě . Součás  jejich práce je také zajis t dětem 
příjemný a bezpečný kontakt s jejich rodiči nebo jinými příbuznými, u kterého také 
často asistují. Dále společně s pěstouny plánují vzdělávání pěstounů i odpočinek 
(respit). Ač klíčová pracovnice zajišťuje také určitý dohled nad m, zda se dětem daří 
dobře, jejím hlavním úkolem je rodině pomáhat a podporovat ji na její krásné, avšak 
také náročné cestě. Proto je jejich hlavním úkolem vytvořit důvěrný a bezpečný 
vztah jak s pěstouny, tak s dětmi.

počet dě  v provázených rodinách

biologické dě  pěstounů (42)

v péči tře  osoby (2)

v adopci (4)

v přechodné pěstounské péči (8)

v dlouhodobé pěstounské péči (102)
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V polovině roku 2015 jsme se v DPD začali intenzivněji zabývat m, nakolik dětem 
napomáháme naplňovat jejich práva. Především pak právo na informace, jejich 
zapojení do všech pro ně důležitých procesů a ak vní napomáhání tomu, aby dě  
měly možnost vídat se se svými rodiči nebo alespoň mít o rodičích dostatek informa-
cí. Ukázalo se, že se nás dotýkají dvě slabiny. Ačkoli se všechny strany velmi snaží, jen 
asi polovina dě  má kontakt alespoň s jedním svým rodičem a to nejčastěji velmi 
nárazový. V roce 2015 jsme pouze 16 rodin vědomě doprovázeli v kontaktu s biolo-
gickou rodinou dítěte. Což je velmi smutné, a to navzdory tomu, že navíc ještě 
můžeme připočítat rodiny, které kontakt realizují bez klíčové pracovnice, nebo dě , 
se kterými alespoň intenzivněji pracujeme na rozvoji jejich iden ty. Nicméně 
ideálním cílem je pravidelný kontakt s oběma rodiči (pokud má dítě, a také jeho 
rodič, zájem) a vědomí „kdo jsem.“ Druhou oblas  rozvoje je ak vní zapojování dě  
do rozhodovacích procesů. Avšak k tomu je potřeba zásadní ingredience – důvěra 
dítěte ve svět dospělých a v to, že jej bereme vážně. A proto jsme se zaměřili na 
samotný rozvoj naší práce s dítětem.

rozvoj samostatné vědomé práce s dítětem
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Naším cílem je dosáhnout silného a důvěrného vztahu dítěte ke své klíčové pracov-
nici a pravidelně dítě  vytvářet prostor pro bezpečné sdílení všeho, co mu dělá 
radost nebo jej trápí. Proto od září 2015 až do konce roku 2016 intenzivně pracuje-
me na těchto dílčích cílech:

Polovina času stráveného s pěstounskou rodinou je věnovaná práci, hře nebo povídání 
s dětmi, přičemž větší část tohoto času je klíčová pracovnice s dítětem o samotě bez 
pěstounů (aktuálně toto probíhalo odhadem asi jen u poloviny rodin, přičemž o 
samotě jsme čas trávili jen s asi tře nou dě )

Vědomě s dětmi používáme různorodé hry a techniky na podporu iden ty dítěte 
(například maňáskové divadlo o tom, jak se narodilo a co se dělo potom až doposud, 
výtvarné techniky jako je cesta života, kniha života, práce s albem, vědomě otevíráme 
otázky týkající se biologické rodiny)

Vědomě s dětmi používáme hry a techniky pomocí nichž dítě zapojujeme do procesu 
a řešení problémů, které se jich týkají (přemísťovací kalendář, technika brýlí pro 
sdělování složitých informací ze života, hračky, pohádky, příběhy k řešení problémů 
atd., ekomapa rodiny) 

Střídáme se s dětmi ve vymýšlení ak vit v rámci společně tráveného času, (dě  nás 
např. vezmou ven, hrají s námi jejich oblíbené hry, posloucháme jejich oblíbenou 
muziku) používáme zajímavé techniky k rozvoji sebepoje  dítěte (techniky výtvarné, 
imaginace, práce s hlínou, plastelínou, aj.)

Věříme, že když si s dětmi budeme pravidelně hrát, povídat a společně inspira vně 
pracovat už když jsou malé nebo neřeší žádné po že, potom, až nastane onen čas, 
kdy nás budou potřebovat, budou nejen vědět, kdy a kde nás najdou, ale také nás 
znát natolik, že se na nás s důvěrou obrá . Pak jim jsme opravdovými průvodci jejich 
dětstvím a dospíváním.
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Dě  patří domů, na rozdíl od ostatních organizací (které známe a o nichž jsme 
slyšeli), má poměrně originální zacházení se státním příspěvkem na výkon pěstoun-
ské péče. Každá organizace, která sepíše dohodu s pěstounskou rodinou, obdrží od 
Úřadu práce vždy 48 000 Kč na jednu rodinu na jeden kalendářní rok. Tento příspě-
vek není určen na služby konkrétní rodiny, ale jako finanční základ, z něhož organiza-
ce hradí služby pro všechny rodiny, s nimiž má uzavřenou dohodu.   
Většina organizací nemá zveřejněn způsob, jakým přerozděluje tyto finanční 
prostředky mezi jednotlivé rodiny. Dě  patří domů, z.s. však chce být maximálně 
transparentní a otevřená také v oblas  financí. Všechno něco stojí a většina z nás má 
tu zkušenost, že ne málo. Proto všechny naše akce mají zveřejněné reálné ceny na 
osobu, za kterou je pořádáme tak, aby nebyly ztrátové. Zároveň každá naše rodina 
zná svůj „budget“ [č  badžet] na daný rok, tedy virtuální částku, za kterou si může u 
nás či u kterékoli jiné organizace nakoupit služby, které potřebuje. V roce 2015 byl 
budget rodiny 18 000 Kč (nebo poměrná část k počtu měsíců s uzavřenou dohodou). 
Tuto částku na služby DPD garantuje každé rodině a je stejná i v roce 2016. Za ni si 
pěstouni vybírají vzdělávání, pobyty pro dě  nebo hlídání nebo třeba odborné 
psychologické či psychoterapeu cké služby. 
Zbývajících 30 000 Kč ze státního příspěvku na rodinu je užito na režijní náklady 
související s provázením, především pak na mzdy klíčových pracovnic (24 000 
Kč/měsíčně hrubého u pracovnice na celý úvazek), na cestovné, úhrady telefonů a 
internetu, nákup pomůcek a poměrnou část administra vy a účetnictví naší organi-
zace.

státní příspěvek na výkon pěstounské péče a solidární účet
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Budget je stejný pro všechny rodiny, čímž vzniká nepoměr mezi rodinami s jedním 
dítětem a rodinami s více svěřenými dětmi. Podobný rozdíl je však u rodin, které mají 
zdravé dě  a rodin, které mají dítě s vážným hendikepem nebo extrémně náročným 
chováním. Tento nepoměr se snažíme minimalizovat principem solidarity. Početné 
rodině nebo rodině v krizi může klíčová pracovnice navýšit budget tak, aby rodina 
dosáhla na všechny stanovené služby nebo na služby, jež akutně potřebuje k překo-
nání náročné situace. Navýšení je čerpáno z tzv. solidárního účtu, který vytváříme z 
peněz, jež v předchozím roce některé rodiny ze svého budgetu nevyčerpaly.

státní příspěvek na výkon PP
48 000 Kč/rok rozdělen v poměru 5 : 3

REŽIJNÍ NÁKLADY
NA PROVÁZENÍ 
30.000 Kč / rok

mzdy klíčových 
pracovníků, telefony, 
internet, cestovné, 
poměrná část nákladů 
na administra vu

BUDGET RODINY 
18.000 Kč / rok

finance na nákup 
služeb jako vzdělávání, 

pobytů pro dě ,
hlídání nebo 

třeba psychologa
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Naším cílem je být maximálně transparentní nejen vzhledem ke státu a našim 
dárcům, ale také k našim klientům, kteří čerpají na své služby příspěvek určený k 
provázení pěstounských rodin. Vzhledem k tomu, že potřeby našich klientů jsou 
různé, převádíme nevyčerpané finanční prostředky na samostatné středisko, z 
něhož následně hradíme služby pro ty rodiny, pro něž je v aktuálním roce jejich 
budget na služby nedostačující. Nejčastěji se jedná o rodiny s více dětmi, rodiny s 
náročnými dětmi a rodiny v akutní či dlouhodobé krizi.  Vycházíme z přesvědčení, že 
během provázení se situace klientů mění, tudíž tam, kde v daném roce finance 
nebyly využity, mohou výrazně pomoci např. v rodině s akutní potřebou odpočinku 
nebo terapie. Takto můžeme zaručit, že se každé rodině v krizové situaci pokusíme 
zajis t vše, co potřebuje.
Výše finančních prostředků, které jsou k dispozici nad rámec budgetu rodin, vychází 
z hospodaření předchozího roku, případně roku průběžného.
K 1. lednu 2015 bylo na účetním středisku Solidarita k dispozici  84 047 Kč.

Celkově tak v roce 2015 Dě  patří domů, z. s.
získalo ze státního příspěvku tyto konkrétní částky:

princip solidarity

NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM NA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE V ROCE 2015

2 884 000
1 081 500

1 802 500

84 047

Státní příspěvek na výkon PP z Úřadu práce pro všechny rodiny
z toho určeno pro BUDGETY pro 71 rodin

z toho určeno pro REŽIJNÍ náklady provázení

Solidarita - zdroje k dispozici v lednu 2015
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V průběhu roku z něj čerpalo nad rámec svého budgetu 20 rodin, tedy téměř jedna 
tře na. V těchto rodinách žije celkem 44 dě  v pěstounské péči.  Účel čerpání 
finančních prostředků a celkovou výši ukazuje tato tabulka:

Čerpání ze solidárního účetního střediska činilo v roce 2015 celkem 121 960 Kč.

Díky novým dohodám uzavřeným v závěru roku 2015, kde pěstouni nes hli vyčerpat 
svůj budget, se částka na solidárním účtu ke konci roku poměrně navýšila. V roce 
2016 si tak můžeme dovolit podpořit více rodin, především v oblas  psychoterapie 
ke zpracování traumat či po ží dě  a rodin (psychoterapie je velmi nákladná a za 
normálních okolnos  se do poskytovaných služeb nevejde), dále k  financování 
respitních pobytů pro rodiny s více či s velmi náročnými dětmi tak, aby pěstouni měli 
možnost načerpat dostatek sil na další péči. 
K 31. 12. 2015 bylo do roku 2016 převedeno na solidární účet 189 380 Kč.

 
počet rodin

celková částka

respitní služby
8

70 350 Kč

vzdělávání
6

21 200 Kč

výpomoc
6

9 600 Kč

terapie
2

19 410 Kč

asistovaný kontakt
1

1 400 Kč

čerpání solidárních prostředků
respitní služby (58%)
vzdělávání (17%)
výpomoc (8%)
terapie (16%)
asistovaný kontakt (1%)
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V roce 2015 jsme připravili pro pěstouny pestrou nabídku vzdělávacích akcí různého 
typu -  jednodenní i víkendové semináře, vícedenní pobyty pro rodiny či odpolední 
setkávání v klubech. Umožňujeme tak pěstounům naplnit jejich povinnost vzdělávat 
se s přihlédnu m k jejich potřebám a možnostem. Někteří pěstouni na základě 
preferovaného tématu využili možnost zvolit vzdělávání i u jiných organizací. Pěstou-
nům, kteří se z různých důvodů (nejčastěji zdravotních), nemohli zúčastnit skupino-
vého vzdělávání, jsme vytvořili prostor pro individuální vzdělávání formou četby 
knihy s následným testem. Tuto možnost jsme ohodno li 10 hodinami vzdělávání.  V 
současné době máme v nabídce šest knih, v nichž jejich autoři poutavě líčí své 
osobní zkušenos  s pěstounstvím.
Ve spolupráci s Ligou otevřených mužů, z.s. se nám podařilo realizovat v rámci 
projektu „Pěstujme pěstouny“ dva vzdělávací víkendové semináře určené výhradně 
mužům – pěstounům a jeden navazující víkendový pobyt pro muže - pěstouny a 
jejich dě . Druhý navazující pobyt nás čeká v lednu 2016.

vzdělávání

16

Vzdělávací akce pro klienty jsou důležitou složkou činnos  teplické kanceláře, 
Olomoucké pobočky i svitavské centrály. Přehled o jejich frekvenci v jednotlivých 
lokalitách udává následující tabulka:

Celkem se těchto vzdělávacích akcí účastnilo:

Rozšířili jsme také nabídku vzdělávacích akcí „na klíč“. Zajišťovali jsme vzdělávací 
víkend pro Městský úřad Svitavy a dva jednodenní semináře pro Městský úřad 
Litovel. Semináře lektorovaly MUDr. Dagmar Zezulová a Mgr. Michaela Blahutová. 
Jsme i nadále otevřeni ke spolupráci s dalšími subjekty. Podrobnější informace o 
akcích tohoto druhu je možné zjis t na našich webových stránkách.

 
1 denní semináře

kluby pěstounů

víkendové semináře

pobyty pro rodiny se vzděláváním

Olomouc
4

0

1

0

Svitavy
1

6

3

2

Teplice
2

7

1

2

typ akce
jednodenní semináře

kluby pěstounů

vícedenní víkendové

vícedenní rodinné

POČET
akce

7

13

4

4

dospělí
154

90

40

60

dě
54

12

9

58

asistent k dítě

10

7
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Nedílnou součás  naší činnos  jsou i osvětové ak vity. Spolupracujeme s Pardubic-
kým krajem na vyhledávání pěstounů, realizujeme osvětové akce pro veřejnost, 
podílíme se na projektech jiných organizací. V roce 2015 naši pracovníci Mgr. Lenka 
Ondráčková a Mgr. Jan Mazák vytvořili autorské divadelní představení Omalovánky, 
které zpracovává téma vývoje vztahu mezi opuštěným dítětem a pěstounkou. Tato 
představení probíhala ve Svitavách (divadlo Trám) a v Olomouci (divadlo Na cucky), 
s následnou besedou.  
Další osvětovou ak vitou bylo uspořádání putovní výstavy obrázků dě  a mladých 
lidí z pěstounských rodin, a textů o náhradní rodinné péči, prokládaných úryvky z 
publikace Kruh mladých, která byla připravována po celý rok 2015 a v prosinci 
vydána knižně. Tato publikace obsahuje 8 příběhů, auten ckých výpovědí mladých 
lidí z pěstounských rodin.

osvěta

18

Mezi osvětové ak vity lze zařadit také celodenní seminář Hos telská péče a příprava 
k ní, neboť i tento seminář je určen široké veřejnos . Konal se v listopadu v Praze a 
lektorsky ho zaš la Pavla Bažantová a Mgr. Olga Pařízková.

V druhé polovině roku vznikal ve spolupráci s yFilmem film pro dě  Můj kamarád 
Ar k, který formou příběhu objasňuje dětem, co je to pěstounská péče, jak fungují 
klíčové pracovnice a jaká mají dě  v pěstounské péči práva. Film je určen dětem 
mladšího školního věku. V roce 2016 bude tento materiál doplněn pohádkovým 
příběhem pro dě  předškolního věku, a rozhlasovou hrou pro dě  nevidomé.



19 20
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Slovo „respitní“ je vypůjčeno ze sociálních služeb a znamená „odlehčovací“. Mnoho 
dě , které vyrůstají v pěstounských rodinách, je díky své složité životní historii 
výchovně náročných, a běžné dětské pobyty pro ně nejsou vhodné. Proto pořádáme 
každý rok řadu víkendových, týdenních i dvoutýdenních pobytů, které jsou určeny 
pro dě  z pěstounských rodin. Na těchto pobytech se vždy ocitají i dě  se specifický-
mi potřebami, zdravotně znevýhodněné či výchovně hůře zvladatelné.

respitní péče

22

Naše respitní pobyty mají dlouholetou historii. Mnoho dě  s námi jezdí opakovaně 
či pravidelně, těší se už na své kamarády a na vedoucí. Každoročně se však objevují i 
dě  nové, které je potřeba do kolek vu začlenit. Řada dě  prochází terapií nebo se 
dostává do složitého životního období. Toto vše se odráží i v jejich schopnos  začle-
nit se do kolek vu a do činnos  na pobytu. Proto jsou všichni respitní pracovníci 
vzděláváni v problema ce raného traumatu a noví kolegové jsou pečlivě vybíráni. Je 
potřeba být připraven na konkrétní dě  a jejich projevy, proto se kromě přípravy 
programu týmové schůzky před akcí zaměřují i na vy pování možných krizových míst 
a zejména plánu, jak jim předcházet. Respitní pracovníci jsou v kontaktu s klíčovými 
pracovnicemi rodin i se samotnými pěstouny, aby dětem bylo na pobytech dobře. 
Přesto se však krizové situace objevují, v roce 2015 jich bylo řešeno 12 a všechny 
byly vyřešeny na místě bez ohrožení zdraví či majetku. Toho je možné docílit pouze s 
poučenými a zkušenými pracovníky. Všechny krizové situace měly společného 
jmenovatele: dítě se specifickými potřebami, u něhož nebyla správně vyhodnocena 
potřeba asistenta k dítě . Tyto dě  špatně navazují nové vztahy a v zátěži hůře 
zvládají větší kolek v.  V běžném životě – v rodině, ve škole – není přítomno tolik 
nových podnětů a dítě se tedy může jevit adaptabilnější než tomu ve skutečnos  je. 
Některé krizové situace vznikaly mezi pěstounskými sourozenci. To je velmi cenná 
zpětná vazba i pro pěstouny a klíčové pracovnice v rodinách. 
Respitní tým má kromě četných intervizních setkání i pravidelné supervize.
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V r. 2015 se uskutečnily 3 víkendové, 4 týdenní a 1 dvoutýdenní respitní pobyt. 

Naše akce se honosily těmito pod tuly:

Co nového v Bradavicích, Po stopách Járy Cimrmana, Zapeklité případy Sherlocka 

Holmese, Čarovné léto s Mumínky, Cesta do země Nezemě, aj. Celkem se všech 

respitních akcí účastnilo 87 dě , z toho 5 dě  s au smem, 6 dě  s hlubším mentál-

ním handicapem, 3 dě  s emoční nezralos , 1 dítě s fetálním tabákovým syndro-

mem, 1 dítě nevidomé a 4 dě  s výraznými projevy ADHD, a 36 respitních pracovní-
ků (z toho 16 asistentů k dítě ).

Vzhledem k vysokému podílu dě  se specifickými potřebami, které se účastní našich 
pobytů, byly náklady na jednotlivé ak vity dofinancovány z daru Nadace ČEZ - 
projektu Pomáhej pohybem. Díky této podpoře jsme mohli zajis t individuální péči 
pro všechny dě , které tuto péči potřebovaly. Stále však zůstává velká část práce 
respitních pracovníků dobrovolnická.

24

Po celou dobu, kdy naše organizace pořádá respitní pobyty, jsme naráželi na ob že 
vyplývající z velkého kolek vu, střídání míst pobytu a velké pestros  nejrůznějších 
činnos . Dě  tak měly jedinou pevnou kotvu, jedinou jistotu, a to jsou známé tváře 
v respitním týmu. Naše zkušenos  nám však ukázaly, že dě  s raným traumatem 
mnohem více než ostatní dě  potřebují pro svůj pocit bezpečí známé prostředí, 
známé tváře a známé rituály. Proto jsme velmi uvítali možnost pronájmu čás  
Nadačního domu ve Svitavách, který jsme pojmenovali „Sko a“.
Sko a je jakousi klubovnou, schovanou v zahradě, kam hned tak někdo nemůže. Je 
možné v ní ubytovat 8-12 dě . V tomto počtu je možné již pracovat se skupinou, 
současně však lze zajis t i dostatek individuální pozornos  každému z dě , aniž by se 
cí lo vyčleněno. Klubovna je dosud ve stádiu zařizování a vylepšování. Dě  však již 
objekt znají a ty nové  jej mohou vidět již před svým prvním pobytem na videu. V 
programu jsou zachovány pravidelné ak vity, které se nemění s respitním týmem ani 
s tématem pobytu. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro dě  i pro vedoucí, mít 
možnost společně si prostory budovat a dotvářet a zejména vytvořit maximálně 
rodinné podmínky, bez zvyšování frustrační zátěže.

Sko a
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Po roce jsme se opět o prázdninách sešli a to jak filmařský tým (organizátoři), tak i herec-
ký tým (dě ). Na červeném koberci se nám během prvního příjezdního dne představila 
nespočetná řádka hvězd. Na filmový tábor se však nesjely toliko stálice v herecké branži, 
ale i zcela nové tváře, které se chtěly blýsknout před kamerou a ukázat svůj herecký 
talent. Letošním tématem byl mokument z cizí planety. Během tábora jsme psali scénáře, 
vyráběli kulisy, kostýmy, loutky a především točili. Do snímků, které nám vznikaly pod 
rukama, jsme složili a nahráli vlastní hudbu a zvukové efekty. Během natáčení se však 
našel čas i na nezbytnou relaxaci v podobě wellness pobytů v bazéně či na skluzavce. 
Společným úsilím nás všech se podařilo vytvořit a natočit tři autorské mokumenty světové 
kvality. Těšíme se na další rok a další hvězdné výkony.

Podrobnější informace o našich respitních ak vitách, které proběhly v roce 2015 i o 
těch, které plánujeme realizovat v dalším období, můžete najít na
www.de patridomu.cz/respitni-pece.

Dě  prošly téměř všechny světadíly. Zakusily evropské klaunství, žonglování a hry s 
padákem. V Asii si vyzkoušely, jak se plní rýžová pole vodou a chová čínské dítě. Při cestě 
po Americe navš vily casino a ochutnaly pizzu. V předposlední Austrálii posílily motoriku 
a koordinaci a učily se vyrovnávat s přírodními živly. Vyrobily dešťové hole, kterými 
následující den přivolaly déšť, který jim velice zpříjemnil pobyt v Africe, kde si zahrály na 
opice a hady. Celý tábor byl zakončen večerním rituálem odvahy, který byl po zásluze 
odměněn.

Filmový pobyt 2015 - Cesta do země-nezemě

Cesta kolem světa

26
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Akce pro dě  se specifickými potřebami vyžadují zkušené respitní pracovníky, kteří si 
umí poradit v nejrůznějších situacích. Na společných akcích hrozí mimo jiné i úrazy a 
různé další zdravotní po že, proto jsme v dubnu 2015 zorganizovali 5 denní kurz 
první pomoci pro 16 našich respitních pracovníků. Jednalo se o zážitkový kurz zakon-
čený zkouškou, na kterém si všichni vyzkoušeli záchranu života i ošetření nejrůzněj-
ších zdravotních stavů, která je nutno provést před příjezdem odborné zdravotnické 
služby. Tento kurz byl vytvořen „na míru“ pro potřeby naší organizace zkušenými 
lektory ZdrSem – www.zdrsem.cz.

vzdělávání respitního týmu

28
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Pracovníci respitního týmu často zaznamenávají, že jejich zkušenos  a dovednos , 
které vycházejí z dlouholeté práce s našimi dětmi, jsou velmi cenné a svým způso-
bem ojedinělé. Poptávka po našich pobytech vychází i z jiných organizací a od 
samotných pěstounů. Proto jsme se koncem roku 2015 rozhodli vytvořit metodické 
a vzdělávací materiály pro jiné organizace a zájemce, abychom šířili dobrou praxi. 
Vytvořené materiály budou podkladem pro jednotlivé kurzy zaměřené na práci s 
trauma zovaným dítětem, na specifika při tvorbě programu, na řešení krizových 
situací, na začlenění dě  se specifickými potřebami a také na vlastní seberozvoj a 
ochranu vlastního potenciálu. 

plány do roku 2016
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V Olomouci nemá organizace vlastní kancelář. Personálně činnost pobočky zajišťuje 
Mar na Janalíková. Pobočka je z hlediska druhu své činnos  zaměřena převážně na 
vzdělávací akce pro pěstouny.
V roce 2015 proběhlo v rámci pobočky Olomouc 5 vzdělávací akcí:

V roce následujícím plánuje pobočka Olomouc i nadále rozvíjet ak vity vzdělávacího 
charakteru, ve kterých zaujímá v rámci organizace své nezastupitelné místo.

pobočka Olomouc

typ akce
jednodenní semináře

vícedení víkendové

CELKEM

počet akcí
4

1

5

počet dospělých
86

17

103
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Činnost kanceláře v Teplicích se v roce 2015 zaměřovala především na provázení 
pěstounských rodin, dále na organizování vzdělávacích akcí, určených jak klientům 
Dě  patří domů, tak i klientům jiných nestátních neziskových organizací. Proběhlo 
zde několik akcí pro dě  a také jedna osvětová akce - výstava děl dě  a mladých lidí z 
NRP, která provázela vydání knihy Kruh mladých.
Na provozu kanceláře v Teplicích se podílely celkem 2 pracovnice, Alexandra Tichán-
ková a Ivona Kopřivová, která svou činnost prováděla stále z čás  jako dobrovolnice.

externí kancelář Teplice

V roce 2015 pokračovala intenzivní spolupráce s OSPOD Teplice. V průběhu roku 
došlo k postupnému navýšení počtu rodin, se kterými jsme uzavřeli dohodu o 
výkonu pěstounské péče, a to na plnou kapacitu klíčové pracovnice, tj. 22 rodin. Ke 
konci roku 2015 došlo k ukončení dvou dohod o výkonu PP, a to ukončení spolupráce 
s rodinami z Jihočeského kraje. V tu dobu čekaly na uvolněnou kapacitu další zájemci 
o provázení z kraje Ústeckého.

dohody o výkonu PP
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V průběhu roku 2015 jsme organizovali 1 jednodenní vzdělávací seminář, 1 jedno-
denní vzdělávací akci pro rodiny s dětmi, 7 klubových setkání pěstounů a 2 vícedenní  
vzdělávací rodinné pobyty. 
V září dále proběhl víkendový pobyt mužů pěstounů, pořádaný v rámci projektu 
„Pěstujme pěstouny“ organizací Liga otevřených mužů ve spolupráci s Dě  patří 
domů, z.s. a Rodinným centrem Routa Čelákovice. Tématem víkendu byla Cesta k 
ak vnímu otcovství. 
Naši nabídku akcí pro pěstouny pravidelně využívají jak klien  DPD, tak i klien , kteří 
mají uzavřenou dohodu o výkonu PP s jinými organizacemi v Ústeckém kraji. Jedná 
se především o klienty OSPOD Teplice, OSPOD Ús  nad Labem, a dále klienty organi-
zací OS Kvě na Duchcov, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ús  nad Labem, 
Charitního sdružení Děčín, Centra pro náhradní rodinnou péči Litoměřice a Diakonie 
Most. Akcí pro pěstouny se mohou účastnit také zájemci o některou z forem NRP či 
rodiny s osvojenými dětmi.

vzdělávácí akce
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Na jaře 2015 jsme plánovali uspořádání výletu pro dě  i rodiče do Vojenského 
muzea v Lešanech. Ten se z důvodu nenaplnění kapacity nekonal. V říjnu a listopadu 
proběhla dvě setkání nác letých nad tématem „Peníze…co a jak s nimi“. Setkáním 
provázel ing. Rudolf Příman, který se touto téma kou u nác letých klientů zabývá již 
několik let. O podzimních prázdninách se uskutečnil výlet s názvem Kouzelná i straši-
delná Praha, v prosinci již tradiční Mikulášská akce pro dě . Starší dě  se zúčastnily 
turnaje v bowlingu, ty menší (některé spolu s rodiči) v kanceláři DPD zdobily perníč-
ky a vyráběly vánoční přání.

Také v roce 2015 jsme se ak vně účastnili pravidelných setkání organizací pracujících 
v oblas  NRP. Tato probíhala na dvou liniích. První spolupráce probíhala v rámci 
města Teplice. Zúčastnily se jak místní neziskové organizace (Dě  patří domů, OS 
Kvě na, Dobrá rodina), tak pracovnice OSPOD teplického Magistrátu. Druhá spolu-
práce byla na úrovni kraje, zde se pravidelně setkávali zástupci organizací Charitní 
sdružení Děčín, OS Kvě na, Diakonie Most, Bateau Ús  nad Labem a Dě  patří 
domů, z.s. Cílem této spolupráce bylo především předávání zkušenos  v oblas  
provázení a péče o klienty (NRP), dále předávání zkušenos  souvisejících s metodic-
kým vedením organizací pracujících v oblas  NRP pod Ústeckým krajem, a propojo-
vání služeb (nabídky akcí, odborníků, atd.).

V rámci kraje dále pokračuje spolupráce s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy 
Ús  nad Labem.

akce pro dě

spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státním sektorem
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V roce následujícím bychom rádi přijali novou klíčovou pracovnici na částečný 
úvazek. Ta by měla nejdříve převzít 3 rodiny od stávající klíčové pracovnice, které se 

m sníží počet provázených rodin z 22 na 19 (odpovídá nově nastavenému standar-
du). Ukončením dohod o výkonu PP zle lých klientů v průběhu roku 2016 by měl 
vzniknout prostor pro uzavření nových dohod.
Předpokládáme další spolupráci s OSPOD Teplice, organizací Poradna pro rodinu a 
mezilidské vztahy Ús  nad Labem i dalšími organizacemi, tak jako v letech přede-
šlých.

plány pro rok 2016
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Poradenstvím označujeme službu pro veřejnost, která je poskytována všemi našimi 
pracovníky.  Tuto službu nijak systema cky nerozvíjíme ani neřídíme, spíše spontán-
ně reagujeme na potřeby tazatelů. Nicméně, bez poradenství by výčet naší činnos  
nebyl kompletní. Poradenství poskytujeme telefonicky, e-mailem, ale i v rámci 
osobních schůzek. Ač dotazy zodpoví každá z našich kolegyň, máme pro ně zřízenou 
e-mailovou adresu poradna.dpd@gmail.com a na webových stránkách kontaktní 
formulář. V roce 2015 jsme se zaměřili na důkladnější evidenci poradenství. Přestože 
se nám za m nedaří evidovat veškeré konzultace, výrazně jsme se v tom posunuli 
vpřed. Přesnější evidence nám dává přehled o tom, co lidé potřebují vědět, v čem 
informovanost veřejnos  pokulhává a také klade otázku, zda není nasnadě se 
poradenství věnovat cíleněji. Seznámíme vás blíže s výsledky našich záznamů.

poradenství
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forma konzultace
telefonická

e-mailová

osobní

celkem

počet konzultací
21

85

20

130

počet minut
539

1195

1685

3464

druh dotazu
jednorázové poradenství

opakované poradenství

počet dotazů
33

22

téma dotazu
poradenství zájemcům o NRP (pěstounská péče a adopce)

poradenství zájemcům o hos telskou péči

poradenství k průběhu pěstounské péče

poradenství k průběhu hos telské péče

jiné poradenství

celkem počet rodin/osob, jimž bylo poskytnuto poradenství

počet dotazů
21

7

16

7

2

55



struktura zdrojů financování v roce 2015

Úřad práce - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Nadační font J&T
Nadační fond Veolia
Marka Bednář (prostřednictvím Friend of Via)
ČEZ, a. s.
Ústecký kraj
Liga otevřených mužů, z. s.
Město Svitavy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Pardubický kraj
NROS, fond Jarmily Schulzové
drobní dárci
převod z roku 2014

 

2 952 000,00 Kč
363 500,00 Kč

50 000,00 Kč
103 939,04 Kč
100 000,00 Kč

10 000,00 Kč
168 790,40 Kč

60 000,00 Kč
115 578,00 Kč

5 000,00 Kč
30 000,00 Kč

339 859,09 Kč
80 000,00 Kč

převod do r. 2016
189 380,00 Kč

91 125,00 Kč
11 665,00 Kč

103 939,04 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

68 530,40 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

50 473,19 Kč
0,00 Kč

hospodaření organizace

37 38

výsledovka

náklady
číslo a

501

502

512

518

521

524

538

549

název účtu

spotřeba materíálu

spotřeba energie

cestovné

ostatní služby

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

ostatní daně a poplatky

jiné ostatní náklady

náklady celkem

stav k 31. 12.2015

168 065,50 Kč

21 516,00 Kč

155 382,00 Kč

1 965 943,59 Kč

2 004 000,00 Kč

489 003,00 Kč

193,12 Kč

14 677,80 Kč

4 818 781,01 Kč

výnosy
číslo a

602

604

644

649

681

682

684

691

název účtu

tržby z prodeje služeb

tržby za prodané zboží

úroky

jiné ostatní výnosy

přijaté příspěvky

přijaté příspěvky (dary)

přijaté členské příspěvky

provozní dotace

výnosy celkem

hospodářský výsledek - zisk

stav k 31. 12.2015

1 217 260,00 Kč

676,00 Kč

878,52 Kč

18 390,00 Kč

10 000,00 Kč

678 339,00 Kč

3 026,50 Kč

3 021 469,00 Kč

4 950 066,02 Kč

131 285,01 Kč

Dě  patří domů, z. s. Rok 2015IČ: 22682660
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Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim partnerům, donátorům a 
nadacím, bez nichž by naše fungování bylo jen těžko myslitelné.
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Děkujeme i všem dalším dárcům a podporovatelům, zvláště pak:

Marka Bednář (prostřednictvím Friend of Via)
Elena Zhuravleva
ABPLAST s.r.o.
HEJDUK CZ s.r.o.
Ústecký kraj
DT TECHNIC s.r.o.
Nakladatelství Portál
Nadace Josefa Plívy
Ac ve24.cz
Gatema
Alwac, a. s.

p. Macíková, p. Nosková, p. Zahradníková Renata, p. Zindulka Jan, p. Fárová,
p. Hubková, p. Woznicová Vladana, p. Kopřiva, Auditor Praha, p. Kylousek,
p. Zavřel Zbyněk, p. Šeděnková, p. Klepáček, p. Kubištová Jana,
p. Laušmanová Monika, p. Lientner Blanka, p. Kubík Jan, p. Jankovský Mar n,
p. Marek Miroslav, p. Kozák David, p. Přikrylová, p. Novák Tomáš,
p. Javornická Zdena, p. Musil Radek, Gastro ZOO s.r.o.,
Kardiologická ambulance Pracha ce, p. Kopečková Pavla, manželé Novotní,
p. Kvapil Tomáš, p. Wilson Karl, Pavla Bažantová
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S povděkem jsme přijali i věcné dary, za něž bychom rádi vyjádřili 
poděkování těmto adresátům:

Nadace Josefa Plívy – myčka, pračka
TAUER ELEKTRO a.s. – rádio
Ivana Srbková – lednička
Rodina Zezulova – postele, stůl, lavice, křesla, knížky pro dě
Radka Šmardová – ložní prádlo
rodina Loderova – rychlovarné konvice, vybavení kuchyně
rodina Jirušova – sedací souprava
Kateřina Kembitzká – hračky pro dě
Toufik Dallal – hračky, vybavení, oblečení a nábytek
IMI Cri cal Engineering – úklid ve Skofce

Dále děkujeme všem, kteří nám vyjádřili svou podporu prostřednictvím 
dárcovské SMS na naše sbírkové konto č. 2400725499/2010 na němž se 
sešla částka 826,50 Kč.

U každé dárcovské SMS ve tvaru
DMS SANCEPRODETI
obdrží Dě  patří domů, z. s. 28,50 Kč.
Cena jedné SMS je 30 Kč.
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