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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 2016 pokračovala činnost organizace v započa-
tých ak vitách z minulých let. Za důležitý úkol považujeme stabilizaci organizace a provázání 
jednotlivých ak vit a procesů, zejména cíle provázení rodin se službami pro naše klienty, protože 
jen tak může být naše práce skutečně efek vní.

Organizace byla v roce 2016 řízena Správní radou, od září 2016 potom s pomocí výkonné ředitel-
ky organizace. Dále zaměstnávala na hlavní pracovní poměr 5 klíčových pracovnic, účetní,  na 
dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnos  dalších 36 pracovníků  (4 klíčové 
pracovnice, odborného garanta,  koordinátorku provázení a poradenství, uklízečku, správce 
Sko y a nespočet respitních pracovníků a asistentů) a 6 dobrovolníků. Velkou míru dobrovolnic-
ké práce pro organizaci však odvádějí všichni vedoucí vzdělávacích akcí a  respitní pracovníci v 
rámci přípravy pobytů pro dě , a nárazově i ostatní kolegové a pracovníci jak v regionu Svitavy, 
tak v regionu Teplice.

Dě  patří domů, z. s.
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základní údaje

"Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky,
ale vzájemný respekt a radost,
které si lidé navzájem poskytují."
- Richard Bach
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Organizace je řízena tříčlennou Správní radou, volenou Valnou hromadou jednou za 3 
roky. Rok 2016 byl rokem volebním, 27. 2. 2016 tedy odstoupila Správní rada ve složení 
MUDr. Dagmar Zezulová. Mgr. Michaela Blahutová a Pavla Bažantová, a proběhly volby 
do nové Správní rady. Tajným hlasováním byly z 5 kandidátů zvoleny nové členky 
Správní rady Mgr. Lenka Ondráčková, Alexandra Tichánková a Ivana Dvořáková. Správní 
rada do svého čela jmenovala paní Mgr. Lenku Ondráčkovou.

Před ukončením svého mandátu rozhodla Správní rada o přije  výkonné ředitelky 
organizace, neboť objem pracovních úkolů a celkový rozvoj organizace již není možné 
udržet v režimu nastaveném z minulých let. Nová Správní rada se tak stává skutečně 
rozhodovacím a řídícím orgánem, výkonnou složku řízení organizace však přenáší na 
ředitelku, která je v zaměstnaneckém poměru.
 
Nová Správní rada převzala řadu úkolů, které kon nuálně přecházejí mezi jednotlivými 
roky, a je tedy nutné zachovat jejich strukturu a plynulé pokračování. V roce 2016 
proběhlo celkem 12 jednání Správní rady, z toho 6x se jednalo o osobní setkání všech 
členů ve Svitavách za účas  alespoň jedné členky minulé Správní rady v pozici mento-
ra, aby nedocházelo k přerušení započatých procesů. V prosinci proběhlo víkendové 
setkání Správní rady v Teplicích, a 5x se jednalo o jednání s využi m IT technologií.

zpráva o činnos  Správní rady za rok 2016
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Správní rada kromě nutných administra vních úkonů spojených se změnou statutární-
ho orgánu organizace řešila v průběhu roku mj. otázky a podněty spojené s personální-
mi změnami. Po pečlivém výběrovém řízení nastoupila v květnu výkonná ředitelka 
organizace, která bohužel musela ze zdravotních důvodů svoji práci ukončit v průběhu 
zkušební doby. V září nastoupila nová ředitelka organizace paní Dagmar Gloserová, a 
ujala se ihned nahromaděných úkolů.

Po jejím zapracování byl zahájen celkový personální a finanční audit a revize směrnic a 
dokumentů. Pro práci  klíčových pracovnic byl zakoupen so ware Ofico, který je určen 
pro organizace našeho typu a umožňuje bezpečnou práci s klienty, sdílení informací, 
archivaci údajů, apod. Další velkou personální změnou bylo přije  nových klíčových 
pracovnic. V Pardubickém a Jihomoravském kraji se jednalo o reakci na odchod kolegy-
ně za mateřskými povinnostmi, v Teplicích o rozšíření stávající kapacity provázení.
V souvislos  s rozšiřováním počtu klíčových pracovnic byla vytvořena pozice odborné-
ho garanta, kterou zastává MUDr. Dagmar Zezulová.

Správní rada nastavila jako nové pravidlo informování spolupracovníků v organizaci 
prostřednictvím e-mailového čtvrtletníku. Koncem roku 2016 Správní rada rozhodla o 
změně struktury organizace, ak vity v Olomouci zařadila pod regionální pracoviště 
Svitavy a pro regionální pracoviště Teplice, které se rozrůstá a nabývá v rámci organiza-
ce stále většího významu, jmenovala osobu pověřenou řízením, paní Alexandru 
Tichánkovou. 

V roce 2016 nebyla doručená žádná s žnost.
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Provázení pěstounskou péčí je hlavní činnost naší organizace, od které se odvíjí většina 
našich dalších ak vit. V průběhu roku 2016 jsme provázeli celkem 74 pěstounských 
rodin, v nichž vyrůstalo 108 dě  svěřených do pěstounské péče. Z toho 35 rodin se řadí 
do tzv. příbuzenské pěstounské péče (babičky, dědečkové, tety a jiní blízcí lidé dě ), 5 
rodin bylo „profesionálních pěstounů“ (pěstouni na přechodnou dobu) a 34 rodin 
poskytovalo pěstounskou péči dětem původně zcela cizím, jež se však staly „jejich“ 
dětmi.  V těchto rodinách v roce 2016 vyrůstalo celkem 161 dě , z toho pak 102 dě  v 
běžné pěstounské péči a 6 dě  v umístěné do pěstounské rodiny dočasně, než se jejich 
situace vyřeší.

V roce 2016 s námi začalo spolupracovat 11 nových rodin, které s Dě  patří domů, z. s. 
podepsaly dohodu o výkonu pěstounské péče. Naopak 14 rodin s námi spolupráci 
ukončilo (6 rodin z důvodu zle los  dítěte, 2 rodiny z důvodu ukončení naší práce v 
jejich kraji – Vysočina a Moravskoslezský, 3 rodiny využily příležitos  ke změně při 
odchodu jejich klíčové pracovnice na mateřskou dovolenou a 2 rodiny bez udání 
důvodu). Jsme velmi rádi, že si pěstouni mohou svou organizaci stále svobodně zvolit 
a být tak maximálně spokojení.

provázení pěstounskou péčí

V roce 2016 bylo v Česku rozhodnu m soudů odebráno z rodin celkem 3841 dě .
(zdroj h p://www.denik.cz)

O všechny naše rodiny se staraly klíčové pracovnice, jejichž kapacita je maximálně 18 až 
20 rodin. V regionu Svitavy a okolí jako klíčová pracovnice působila Radka Šmardová a 
Lenka Ondráčková (která před Vánoci odešla za krásnými mateřskými povinnostmi), v 
regionu Teplice pak Alexandra Tichánková, v Praze Pavla Bažantová. Na jaře své rodiny 
kolegyním předala Michaela Blahutová, která posléze nadále plnila pouze roli koordiná-
tora a metodika služby. V roce 2016 počet klíčových pracovnic na zkrácený úvazek (DPP 
až 0,6) stoupl na celkových 6, přičemž z toho 5 je zcela nových, které se začaly intenzivně 
zaučovat, jmenovitě se jedná o Mgr. Janu Znamenáčkovou, Mgr. Karolínu Kubicovou, 
Bc. Andreu Štusákovou, Jitku Bendovou, DiS., Bc. Marii Šlápotovou.
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počet doprovázených pěstounských rodin
35 rodin příbuzenských

(babičky, dědové, tety, apod.)
34 rodin zprostředkovaných

(prošli přípravou a do své rodiny přijali „cizí“ dítě)
5 profesionálních pěstounských rodin na přechodnou dobu

počet dě  žijících  v pěstounských rodinách
102 dě  v dlouhodobé pěstounské péči
6 dě  v přechodné pěstounské péči

(na max. 1 rok)
3 dě  v adopci
51 biologických dě  pěstounů



Klíčové pracovnice za pěstouny i dětmi pravidelně v průběhu roku docházely, jak říká 
zákon, alespoň jednou za dva měsíce. U více než 38 rodin však osobní schůzky probíha-
ly častěji, dle potřeb rodiny. 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 pracovnice 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 . Dále společně s pěstouny 
plánovaly vzdělávání pěstounů i jejich odpočinek (respit).

Součás  provázení je také zajis t dětem bezpečný kontakt s jejich rodiči nebo jinými 
příbuznými, u kterého také často asistují. Ak vní podpora v kontaktu s biologickou 
rodinou dě  byla klíčovými pracovnicemi realizována ve 27 rodinách (nárůst o 11 
rodin opro  roku 2015).

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, často také 
náročné, avšak smysluplné cestě. Proto je jejich hlavním úkolem vytvořit důvěrný a 
bezpečný vztah jak s pěstouny, tak s dětmi.

průběh provázení v rodinách
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V 2016 jsme dále pokračovali v našem úsilí více se věnovat v průběhu návštěv dětem. 
Nyní po dvou letech je možné říci, že samostatně trávený čas s dětmi školního věku je 
již pro klíčovou pracovnici i většinu pěstounů a dě  samozřejmos . Z původních 20% 
(v roce 2015) stoupl odhadem počet kontaktů, kdy klíčová pracovnice samostatně 
pracuje s dětmi, na cca 70-80%. A to vnímáme jako velký úspěch. Jen tak dítě může 
znát svou klíčovou pracovnici osobně, mít k ní důvěru a v případě jakýchkoli po ží ji 
požádat o pomoc.

Klíčová pracovnice má také díky samostatné hře, tvoření, práci a povídání s dítětem o 
něm mnohem větší celkový přehled, dobře se s ním zná a je tak i ona sama ještě více 
zaujatá m, aby dítě a jeho rodinu maximálně podporovala. Pak budeme mít pocit  z 
dobře vykonané práce.

rozvoj samostatné vědomé práce s dítětem
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V roce 2017 chceme udržet počet provázených rodin v Pardubickém kraji, v Teplicích 
předpokládáme mírný nárůst. Naším cílem je ukončit zaučení nových klíčových 
pracovnic tak, aby byly zcela samostatné. Dále je naším velkým cílem převést celou 
spisovou dokumentaci doposud vedenou ve „wordu“ do našeho nového online 
systému Ofico. V práci s rodinou bychom se pak metodicky rádi zaměřili na to, jak 
společně s pěstouny a dětmi lépe stanovovat naše společné cíle tak, abychom v naší 
práci postupovali více systema cky.

výhledy provázení pro rok 2017
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Pracuji pro organizaci, která se jmenuje Děti patří domů, z. s. - www. detipatridomu.cz.
Alespoň jednou za dva měsíce přijdu k vám domů (někdy častěji) a budu si povídat s tvými 
pěstouny - to jsou ti, u kterých bydlíš - třeba druhá máma či táta, teta nebo babička s dědou. 
Povídat si budu o tom, co potřebujete, co vás trápí a s čím vám můžu pomoci. Potkat se chci 
také s tebou, nejraději ve tvém pokoji, abychom se trošku poznali a navzájem si mohli důvěřovat. 
Ráda si s tebou budu povídat, hrát hry nebo si připravím nějaký úkol pro nás oba. Můžeš se mě 
ptát na cokoli, co tě zajímá a já ti vždy zkusím odpovědět anebo odpověď zjistit. Ptát se můžeš 
i na své biologické rodiče nebo cokoli jiného, co tě ke tvé rodině napadá. Taky můžu pomoci 
zařídit setkání s nimi. Moc mě zajímá co si ty myslíš a jaký máš názor na věci, okolo tebe. Hodně 
to bude o nás obou, a proto se na to těším. Klidně mi kdykoli zavolej nebo napiš. Kája

Proč tady jsem?

tvoje klíčová pracovnice

kubicova@detipatridomu.cz
734 695 464

Kája Kubicová

Připravili jsme novinku pro naše dětské klienty. Každé dítě získá zalaminovanou kartu 
svého klíčového pracovníka (větší barevnou vizitku), kde na něj najde nejen kontakty, 
ale také informace, kde hledat pomoc, kdyby se necí lo dobře.
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Kde najdu pomoc?
Mít problémy je normální, každý z nás je má. Je dobré nezůstávat na to sám a hledat pomoc 
nebo radu. Vždycky existuje někdo, kdo už něco podobného zažil anebo má hodně 
zkušeností, a proto dokáže poradit! Pokud nechceš mluvit se mnou, tady jsou další možnosti:

Anonymní linka bezpečí – zdarma vytoč telefonní číslo: 116 111, www.linkabezpeci.cz
Emailová poradna DPD – napiš email na adresu poradna@detipatridomu.cz
Pokud nechceš, aby se to dozvěděli tví pěstouni, ani tvá klíčová pracovnice, napiš to do mejlu!
Ochránkyně práv - http://deti.ochrance.cz/

•
•

•

Jak si mohu stěžovat?
Služby naší organizace jsou tady především kvůli tobě a pro tebe. Pokud se ti nelíbí něco, co 
dělá tvá klíčová pracovnice nebo co se stalo na táboře nebo pobytu nebo cokoli jiného souvise-
jícího s tebou nebo s Děti patří domů, řekni nám to! Budeme za to rádi, pořádně zjistíme, jak 
to bylo a zda můžeme něco zlepšit. Jak to můžeš udělat?

Řekni nebo napiš to přímo mně, Káje: kubicova@detipatridomu.cz
Řekni to vedoucím na táboře a pobytu, nebo jim to napiš
Připoj se na facebooku k uzavřené skupině: respitní hustopokec - a řekni, co potřebuješ
Napiš to na email: poradna@detipatridomu.cz nebo
zavolej na telefon 777 925 871, který ti zvedne Dáša Zezulová a vše s tebou probere
Můžeš se obrátit i na stránky paní ombudsmanky http://deti.ochrance.cz/

•
•
•
•

•



Naše organizace Dě  patří domů, z. s. má poměrně originální a vysoce transparentní 
zacházení se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče. Každá organizace, která 
sepíše dohodu s pěstounskou rodinou, obdrží od Úřadu práce vždy 48.000 Kč na jeden 
kalendářní rok, což tak tak pokrývá reálně poskytované služby všem našim rodinám.

Většina organizací nemá zveřejněn způsob, jakým přerozděluje tyto finanční prostřed-
ky 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“  na 
daný rok, tedy virtuální částku, za kterou si může u nás či u kterékoli jiné organizace 
nakoupit služby, které potřebuje.

V roce 2016 byl budget rodiny opět 18.000  Kč/12 měsíců. Tuto částku na služby Dě  
patří domů, z. s. garantuje každé rodině. Za ni si pěstouni vybírají vzdělávání, pobyty 
pro dě , hlídání nebo třeba odborné psychologické či psychoterapeu cké služby. 

Zbývajících 30.000 Kč ze státního příspěvku na rodinu je použito na režijní náklady 
související s provázením, především pak na mzdy klíčových pracovnic, na cestovné, 
úhrady telefonů a internetu, nákup pomůcek a poměrnou část administra vy a 
účetnictví naší organizace.  

státní příspěvek na výkon pěstounské péče a solidární účet
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Celkově tak v roce 2016 Dě  patří domů, z. s.
získalo ze státního příspěvku tyto konkrétní částky: 

Budget je stejný pro všechny rodiny, čímž vzniká nepoměr mezi rodinami s jedním 
dítětem a rodinami s více než třemi svěřenými dětmi. Podobný rozdíl je však i 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 
překonání náročné situace. Navýšení je čerpáno z účetního střediska „Solidarita“, 
kterou vytváříme z peněz, jež v předchozím roce některé rodiny ze svého budgetu 
nevyčerpaly.
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Státní příspěvek na výkon PP z Úřadu práce pro všechny rodiny

NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM NA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE V ROCE 2016

z toho určeno pro BUDGETY pro 74 rodin
z toho určeno pro REŽIJNÍ náklady provázení
Solidární rezerva k dispozici k lednu 2016
Čerpání ze solidární rezervy v průběhu roku 2016
Solidární rezerva k lednu 2017

3 016 000
1 131 000
1 885 000

273 427
52 510

220 917



Čerpání ze solidárního účtu bylo v roce 2016 nízké díky podpoře Nadace Agrofert, 
která přispěla na respitní pobyty dě  částkou 150.000 Kč. Čerpání 52.510 Kč bylo 
využito pro 12 rodin, z nichž 5 potřebovalo dofinancování respitních služeb částkou 
30.880 Kč, 1 rodina využila částku 1.320 Kč na svoje vzdělávání, 1 rodina potřebovala 
budget rodiny navýšit částkou 12.500 Kč na terapii dítěte v dlouhodobé PP a 5 rodin 
potřebovalo řešit akutní krizovou situaci příspěvkem 7.810 Kč. 

Přebytky z nevyčerpaných budgetů rodin z roku 2016 byly rozhodnu m Valné hroma-
dy a Správní rady využity na zaškolení a mzdy nových klíčových pracovnic, zavedení 
so waru Ofico,  nákup pomůcek pro práci s rodinami. Tímto došlo ke zvýšení kvality 
práce, neboť díky plynulému předávání rodin od klíčových pracovnic Mgr. Michaely 
Blahutové a Mgr. Lenky Ondráčkové nenastaly větší ob že při přenosu důvěry a 
standardu práce s rodinami, které tak mohou plynule pokračovat s novými pracovnice-
mi Bc. Andreou Štusákovou, Bc. Marií Šlápotovou a Mgr. Karolínou Kubicovou. V 
Teplicích jsme mohli rozšířit prostory určené pro naše klienty a vybudovat příjemné 
prostředí. Zakoupením profesionálního so waru Ofico došlo k dalšímu zefek vnění 
naší práce. 

Pro rok 2017 zůstává tedy na Solidárním účtu částka 220.917 Kč, která je určena 
především k úhradě psychoterapií dě , ke zpracování jejich traumat či po ží, rodin-
ných psychoterapií, řešení krizových situací, dále k dofinancování respitních pobytů 
pro rodiny vyčerpané či s větším počtem dě . Jedná se především o mzdy asistentů 
pro dě  na respitních pobytech, protože prak cky vždy jde o dě  znevýhodněné a 
výchovně náročné. Princip Solidarity naši klien  chápou, rozumí jeho potřebě a také 
jej využívají, pokud je to nutné. Od roku 2013, kdy jsme se rozhodli pro tento způsob 
hospodaření se státními prostředky, se Solidární účet stal jistotou pro každého, kdo se 
momentálně ocitl v živé situaci. 
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V loňském roce sociální pracovníci řešili celkem 9416 případů zneužívání, týrání a zanedbávání.
(zdroj h p://www.denik.cz)



Součás  naší práce s klienty je také poradenství (výchovné, sociální, legisla vní, apod.) 
které průběžně poskytují všechny klíčové pracovnice v průběhu provázení. Poraden-
ství se však týká také respitních pracovníků, kteří s dětmi pracují na pobytech, odbor-
ného garanta a dalších pracovníků v organizaci.

Kromě našich klientů se na nás obracejí také zájemci o některou formu NRP, o hos tel-
skou péči, příbuzní dě , které se dostaly do živé situace, i pěstouni, kteří jsou klienty 
jiných organizací (např. v rámci účas  na našich vzdělávacích či respitních akcích).

V průběhu celého roku 2016 jsme se tedy jako každý rok věnovali také poradenství 
osobám, které se na nás obracely s nejrůznějšími dotazy. Konzultace jiných osob než 
našich klientů jsou evidovány a jejich shrnu  znázorňuje následující tabulka:

poradenství
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počet minutpočet konzultacíforma konzultace

94celkem konzultací v roce 2016 2895
17telefonní konzultace 565
62emailová konzultace 1385
15osobní konzultace 945

94celkem počet rodin / osob, jimž bylo poskytnuto poradenství

témata, která se nejčastěji stávala předmětem konzultací, jsou následující:

rodin / osob s jednorázovým poradenstvím 75
rodin / osob s opakovaným poradenstvím 19

počettéma poradenství

poradenství zájemcům o NRP (PP a adopce) 14
8

poradenství k průběhu PP 18
poradenství k průběhu hos telské péče a přechodu do PP 11

jiné poradenství 43

poradenství zájemcům o hos telskou péči



Nedílnou součás  činnos  organizace je šíření myšlenky pěstounské péče mezi širokou 
veřejnost. Jako každý rok i v tomto roce jsme připravili osvětové akce, které se tento-
krát konaly ve Svitavách.

Den dě  ve Svitavách
V rámci spolupráce s Nadačním fondem J&T jsme uspořádali v rámci Dne dě  ve 
Svitavách dne 4. 6. 2016 osvětovou kampaň Hledáme rodiče.

Dě  dostaly zadání nakreslit sami sebe a všechny se poté spojily v jednu velkou rodinu. 
Díky finanční podpoře byl každý výtvor ohodnocen sadou fixů a nejhezčí obrázky 
malou stavebnicí Lego.

V mezičase tvoření dě  byli rodiče oslovování a informování o možnostech pěstounské 
péče.

osvěta
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Můj kamarád Ar k
Další osvětovou ak vitou naší organizace Dě  patří domů, z. s. bylo promítání autor-
ského filmu pro dě  Můj kamarád Ar k, který vznikl z inicia vy respitních pracovníků 
naší organizace.

Dějová linka filmu vychází z běžného každodenního života. Diváci se na příběhu dvou 
dě , Štěpánky a Mar na, dozvídají, co je to pěstounská péče, jak probíhá provázení 
pěstounských rodin a proč je rodinné prostředí pro dě  důležité. Film vysvětluje i to, 
jaká mají dě  v pěstounských rodinách práva, neboť pod mto pojmem si různí lidé 
mohou představovat různé věci.

Film vznikl v rámci projektu podpořeného Nadačním fondem J&T jako součást kampa-
ně Hlas dítěte, a má tři formy: hraný film pro dě  a dospělé, pohádková verze pro 
předškoláky a rozhlasová hra pro nevidomé nebo posluchače.

Premiéra hraného filmu Můj kamarád Ar k 
proběhla 17. listopadu v kině Vesmír ve Svitavách 
za podpory pana starosty Mgr. Davida Šimka. 
Publikum ocenilo film i dodatečnou besedu 
velkým potleskem. Po promítání se všichni 
zúčastnění přesunuli do alterna vního klubu 
Tyjátr, kde se  pokračovalo v neformální diskuzi. 
Pro dě  byla připravena výtvarná dílnička, kde si 
mohli postavičku Arfika ztvárnit na tričku, na 
obrázku či zalisovat do placky. K poslechu hrála 
jazzová skupina Blue Apple z Olomouce.
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V příš m školním roce bychom rádi nabídli promítání filmu do základních a středních 
škol ve Svitavách a okolí, protože téma pěstounské péče je stále velmi okrajové a je 
mnoho dě , které nevědí, co si mají pod mto pojmem představit.

Dva dlouhole  spolupracovníci organizace, z nichž jeden vyrůstal část svého dětství v 
dětském domově a část v pěstounské rodině, jsou připraveni dětem po promítání 
filmu odpovědět na jejich otázky a přiblížit jim co nejlépe tento specifický svět. I v 
dnešní době to ž vyrůstá stále velké množství dě  v ústavech, ačkoliv není žádným 
tajemstvím, že i přes veškerou snahu zaměstnanců se ústavní výchova od rodinného 
života významně liší, a jsou oblas , které neumí naplnit vůbec.

V případě zájmu o film, neváhejte požádat o zaslání DVD.
prostřednictvím e-mailu de patridomu@de patridomu.cz

či telefonicky na tel. č. +420 607 445 250
či zhlédnout film na www.facebook.com/de patridomu/.
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Webové stránky, Facebook

K šíření informací o pěstounské a hos telské péči v neposlední řadě přispívají i webové 
stránky organizace a FB stránka Dě  patří domů. Za mco webové stránky obsahují 
především obecné informace o formách NRP a návod, jak postupovat při zájmu o 
některou z forem NRP či hos telskou péči, na FB sdílíme nejrůznější aktuální informa-
ce související s problema kou sociálně-právní ochrany dě , účastníme se různých akcí 
a soutěží a šíříme myšlenku NRP mezi veřejnost.

Vzdělávání na zakázku

V průběhu roku byla naše organizace oslovena s žádos  o přípravu vzdělávacích 
modulů pro pěstouny, a to v březnu pro Charitu Šternberk, v říjnu pro Maltézskou 
pomoc z Olomouce, a koncem října pro klienty z OSPOD Svitavy.

počet klientůtémaorganizace

Příprava na dospělostCharita Šternberk 10

Rodina a její kořenyMaltézská pomoc Olomouc 24

Rodina a její kořeny

lektor

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová,
Pavla Bažantová

MUDr. Dagmar Zezulová,
Pavla Bažantová

OSPOD Svitavy 8

Soudy loni vydaly 2796 předběžných opatření o odebrání dítěte a 1045 rozsudků,
odebraných dě  bylo tedy 3841. (zdroj h p://www.denik.cz)
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Všichni naši zaměstnanci i externí kolegové jsou angažovaní lidé, kteří se rádi ve svém 
oboru vzdělávají, a také hledají cesty, jak nabyté vědomos  a zkušenos  předat 
ostatním kolegům. V rámci tohoto cíle připravili současní respitní pracovníci kurz pro 
nové kolegy, který má za cíl předat nejen informace o práci v týmu a dobrou praxi, ale 
také ozřejmit téma ku sociálně-právní ochrany dě  a připravit budoucí kolegy na 
specifika práce s cílovou skupinou. Tento kurz je primárně určen pro nové pracovníky 
naší organizace, rádi bychom jej však rozšířili i pro zájemce z jiných organizací. Pilotní 
kurz je realizován ve dvou víkendech:

1. víkend
jaké jsou dě  v pěstounských rodinách, co potřebují, jak jejich potřeby naplnit

2. víkend
plánování akce, tvorba programu, řešení krizových situací a dovednos  pracovat v týmu

Dále se naši pracovníci v přímé práci účastnili těchto vzdělávacích ak vit: 

Seminář “Já + Smrt jako nedílná součást života” pořádané soc.sl.Chomutov,
lektoři PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. a PhDr. Josef Kasal, Ph.D. dne 31. 3. 2016

Seminář “Ochrana dě  v případech domácího násilí”, MPSV,
kolek v lektorů dne 25. 4. 2016

Školení nových klíčových pracovníků
vedené lektorkou Mgr. Michaelou Blahutovou v termínu 17. 10. - 18. 10. 2016

Konference ZA DVEŘMI od vzdělávací organizace Velký vůz Sever
v termínu 28.11.- 29.11.2016

vzdělávání pracovníků
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V termínu od 1. 3. až 3. 3. 2017 jsme podstoupili kontrolu výkonu sociálně -právní ochra-
ny dě  na základě zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dě , ve znění pozděj-
ších předpisů, kontrolním obdobím byl rok 2015 a 2016. Kontrolu provedl kontrolní 
orgán Úřad práce České republiky v zastoupení Mgr. Mar nou Součkovou, Mgr. Petrou 
Jeníčkovou a panem Danielem Walbrölem. 
Z maximálně možných získaných 34 bodů jsme obdrželi 30 bodů.
Vytčené nedostatky obratem doplníme do jednotlivých Standardů Dě  patří domů, z. s.  

zpráva z inspekce poskytování SPOD



ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP
Nadacni fond J&T

NADACE AGROFERT
Marka Bednar (prostřednictvím FRIENDS OF VIA)

Město Svitavy
NADAČNÍ FOND VEOLIA

GATEMA S.R.O.
NADAČNÍ FOND TESCO

Zhuravleva Elena
Nadace rozvoje občanské společnos

KN OPTIK - Kateřina Novotná
TELKONT s.r.o.

D T TECHNIK s.r.o.
Kylousek Petr

Zezulová Dagmar
Zahradníková Renata

Šeděnková Petra, Mgr.
Přímanovi Petra a Rudolf

Zindulka Jan
WOZNICOVA VLADANA MU

INEMA STAVBY S.R.O.
ST A MONT SP JKL SRO

ČEZ PRODEJ, S.R.O.
Stavební a montážní společnost JKL s.r.o.

Drobní dárci
Převod z roku 2015

struktura zdrojů financování v roce 2016
109 085,11 Kč 
36 405,00 Kč 
 
29 000,57 Kč 
 
30 200,00 Kč 
 
29 500,00 Kč 
20 000,00 Kč 
13 200,00 Kč 
5 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 
3 360,00 Kč 
4 000,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
1 000,00 Kč 
 
 
 
 
325 418,63 Kč

3 016 000,00 Kč 
250 000,00 Kč 
150 000,00 Kč 
109 432,53 Kč 

60 000,00 Kč 
50 000,00 Kč 
40 000,00 Kč 
30 000,00 Kč 
25 000,00 Kč 
21 000,00 Kč 

5 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 
4 000,00 Kč 
3 600,00 Kč  
3 000,00 Kč 
3 000,00 Kč 
2 600,00 Kč 
2 000,00 Kč 
1 454,00 Kč 
1 000,00 Kč 
1 000,00 Kč 
1 000,00 Kč 
1 000,00 Kč 

910,00 Kč 
723 668,73 Kč

převod do roku 2017

Hlavními příjmy a výdaji organizace byl stejně jako v uplynulých letech příspěvek z Úřadu 
práce na provázení pěstounských rodin. Velmi důležitým  zdrojem, bez něhož by naše 
činnost byla nemyslitelná,  jsou také dotace a dary od fyzických a právnických osob.

hospodaření organizace
zpráva o hospodaření
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náklady

číslo a

501

502

512

518

521

524

542

549

název účtu

spotřeba materíálu

spotřeba energie

cestovné

ostatní služby

mzdové náklady

zákonné pojištění

pokuty a penále

pojištění organizace

náklady celkem

stav k 31. 12.2016

238 958,90 Kč

47 538,00 Kč

114 373,00 Kč

1 725 223,07 Kč

2 152 927,00 Kč

506 454,00 Kč

4 500,00 Kč

8 721,00 Kč

4 798 694,97 Kč

výnosy

číslo a

602

649

682

684

691

název účtu

tržby z prodeje služeb

ostatní výnosy

přijaté dary

členské příspěvky

provozní dotace

výnosy celkem

stav k 31. 12.2016

763 888,00 Kč

5 000,00 Kč

910 586,00 Kč

4 500,00 Kč

3 070 192,89 Kč

4 754 166,89 Kč

Dě  patří domů, z. s. Rok 2016IČ: 22682660

výsledovka 2016

hospodářský výsledek - ztráta -44 528,08 Kč
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děkujeme za podporu
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V roce 2017 se v oblas  služby provázení plánujeme zaměřit na další zkvalitňování 
práce klíčových pracovnic a na zvyšování jejich profesní odbornos . Toho chceme 
dosáhnout vyhledáváním kvalitního vzdělávání, které napomáhá dlouhodobějšímu a 
hlubšímu seberozvoji, dále pravidelnou individuální i skupinovou supervizí, intervizí a 
také pomocí ak vní spolupráce s ostatními organizacemi pracujícími v oblas  NRP.  

V oblas  řízení organizace chceme opro  modelu z minulých let, kdy organizace 
fungovala na základě velkého nasazení klíčových pracovníků, kteří měli na svých 
bedrech mimo odborné práce s rodinou a dětmi i další ak vity související s činnos  
organizace a zajištěním služeb pro pěstouny (koordinace vzdělávání, koordinace 
respitních pobytů, realizace osvětových akcí, apod.), přejít na model přímého řízení 
pomocí jasně nastavených procesů. 
 
Proto jsme v průběhu roku 2016 přijali výkonnou ředitelku na plný úvazek a administ-
ra vní pracovnice na DPP. Náplní práce těchto pracovníků je řízení organizace, zajištění 
jejího chodu v rámci nově nastavených směrnic a pravidel, zajištění akcí a služeb po 
administra vně-organizační stránce, a v neposlední řadě také komunikace s orgány 
SPOD, ostatními státními ins tucemi, donátory, spolupracujícími organizacemi.

Samozřejmě máme ještě další, dílčí cíle, které vždy směřují k jedinému – zajištění 
kvalitní služby pro náhradní rodiče ve všech směrech jejich potřeb tak, abychom jim 
pomohli zvládat jejich náročný úkol, výchovu svěřených dě  a jejich přípravu na samo-
statný život v dospělos . 

výhled do roku 2017

Sociální pracovníci navrhli odebrání 2493 chlapců a děvčat,
čtrnáct návrhů podali státní zástupci a 1268 jiné osoby.



dění v regionu Svitavy
Ve Svitavách máme sídlo organizace, kancelář a přibližně 2/3 aktuální činnos . Pod 
svitavskou kancelář spadá také provázení rodin v Jihomoravském kraji a v Olomouci, a 
vzdělávací semináře v Olomouci.

Kancelář Dě  patří domů, z. s. Svitavy
Kancelář Dě  patří domů ve Svitavách je umístěna v  hlavním sídle organizace na 
náměs  Míru 108/28. Kancelář se skládá ze dvou čás . V první je určena pro běžnou 
činnost řízení a vedení spolku, druhý prostor nazývaný komunitní místnost je určen pro 
setkávání se zájemci o NRP, pro setkávání s pěstouny, práci s dětmi a s jejich biologický-
mi rodiči, sourozenci a v neposlední řadě vzdělávání.

V kanceláři trvale působí výkonná ředitelka a účetní. Klíčové pracovnice vykonávají z 
80% práci v terénu, popřípadě z místa svého bydliště či z kanceláře. Hlavním úkolem je 
zajis t poslání a cíle Dě  patří domů, z. s.  a vytvořit zázemí pro řízení organizace.

Dalším důležitým prostorem pro naši práci jsou prostory v zadním traktu Nadačního 
domu Josefa Plívy na náměs  Míru 80, s vchodem z Wolkerovy aleje. Tento objekt, 
ukrytý v zahradě, je určen jako komunitní centrum pro pobyty dě , kluby pěstounů, 
pracovní setkání zaměstnanců, apod. Dům dostal název „Sko a“, a je neustále postup-
ně zařizován a vylepšován.
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dění v regionu Svitavy

Ve Svitavách nyní pracují 4 klíčové pracovnice: Bc. Radka Šmardová na úvazek 1,0, Bc. 
Andrea Štusáková a Mgr. Karolína Kubicová na částečný úvazek a Bc. Marie Šlápotová 
na DPP. V prosinci odešla na mateřskou dovolenou předsedkyně Správní rady a klíčová 
pracovnice Mgr. Lenka Ondráčková. Tyto klíčové pracovnice nyní provázejí celkem 44 
pěstounských rodin. Řada našich klientů bydlí ve velké vzdálenos  od Svitav, a je tedy 
potřeba za nimi dojíždět. V provázení rodin proto využíváme nejen kancelář ve 
Svitavách, ale i práci z domova, odkud mohou za klienty klíčové pracovnice vyjíždět. 
Velkou výhodou je, že Mgr. Karolína Kubicová má bydliště v Brně, a může tedy provázet 
rodiny z Jihomoravského kraje, a Bc. Marie Šlápotová bydlí v Olomouci, kde také máme 
několik klientů. 

dohody o výkonu PP

V roce 2016 jsme pro naše klienty připravili 3 jednodenní semináře, 1 víkendový 
seminář, 2 pobyty rodin a 6 odpoledních klubů pro pěstouny. Jednodenní semináře se 
konají v Olomouci a jsou zaměřeny na předem stanovená témata (např. Šikana a kyber-
šikana, První pomoc živě, Otevřená komunikace s dítětem). Víkendová vzdělávání a 
pobyty rodin jsou zaměřeny na hlubší pochopení tématu, workshopy a interak vní 
formy. Konají se v externích lokalitách (Immanuel, Renospond Zderaz, Radiměř).

Odpolední kluby pro pěstouny jsou vítanou formou vzdělávání především pro příbuzen-
ské pěstouny. Konají se první středu v měsíci ve Skofce a mají spíše komorní ráz. Témata 
vzdělávání reagují na poptávku pěstounů a jsou často charakteru diskuze či besedy. 

vzdělávací akce
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akce pro dě
Jedná se o jednodenní akce nebo pobyty, kterých se dě  mohou zúčastnit v průběhu 
školního roku o víkendech či prodloužených víkendech, zpravidla na nějaké téma (např. 
Divadelní  řádění). Tyto pobyty jsou rozšířeny o práci zaměřenou na potřeby dě  s 
raným traumatem.

Smyslem  pobytů pro dě  je zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku 
pěstounů nebo během jejich vzdělávání. Pobytů se účastní i dě  se zvýšenými zdravot-
ními nároky (podávání léků, pomoc se sebeobsluhou a další pečovatelské úkony)  nebo 
dě  s hendikepem.

Proto k dětem se specifickými potřebami, poruchami a zdravotním omezením jsou 
zajištěni asisten . Cílem je zvýšení bezpečí všech zúčastněných a individuální přístup 
ke každému dítě . Mezi asistenty jsou také asisten  romského etnika, dětem i pěstou-
nům to přináší pozi vní vzory v jejich okolí.

I přes tato opatření je však nutné mít k dispozici kvalifikované pracovníky, kteří mají 
zkušenos  s pěstounskými dětmi, rozumí jejich potřebám a umí předcházet krizovým 
situacím. Spolupracujeme se Střediskem výchovné péče ve Svitavách, jejíž dva pracov-
níci jsou zároveň dlouholetými našimi respitními kolegy. Díky tomu můžeme sdílet a 
prolínat naše zkušenos , a v případě vzniku krizové situace ji dokázat řešit a vyřešit. 

dění v regionu Svitavy
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Na těchto pobytech jsme řešili 9 krizových situací, z nichž žádná nevedla ve svém 
důsledku k poškození zdraví či nutným restrikcím (např. předčasné ukončení pobytu či 
hospitalizace).

Pro dě  byl zorganizován i jednodenní výlet.

V roce 2016 se konalo celkem 5 pobytových akcí pro dě .

počet dnůtéma

14
14
7
7
7

49

Indiání – Legenda Jelení skály
Kudy z nudy

Cesta kolem světa
Třináctá komnata

Sportovní sedmiboj

počet dě

19
5

11
12
11

58

téma

Letecký den a Avia cká pouť

počet dě

8

8
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spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státním sektorem

Naše organizace ak vně spolupracuje v rámci Pardubického kraje jak s ostatními 
neziskovými organizacemi, tak také se zástupci státní správy.

MUDr. Dagmar Zezulová je členkou pracovní skupiny pro vyhledávání pěstounů pod 
vedením Krajského úřadu v Pardubicích a spolupracuje s Poradnou pro rodinu, klíčové 
pracovnice se setkávají na komunikačních schůzkách s ostatními NNO.

Naši činnost dlouhodobě a pravidelně podporuje město Svitavy, spolupracujeme s 
Nadací Josefa Plívy, Střediskem výchovné péče Alfa a Mateřským centrem Krůček. 
Jednou za dva roky se účastníme Veletrhu sociálních služeb ve Svitavách. 

dění v regionu Svitavy

Za 1665 rozhodnu mi  odebrání dě  bylo zanedbávání výchovy, za 937 výchovné problémy. 
U 1010 případů byly jiné překážky v péči.
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dění v regionu Teplice
Činnost kanceláře DPD v Teplicích se v roce 2016 zaměřovala především na provázení 
pěstounských rodin a na organizování vzdělávacích akcí určených převážně klientům 
DPD.

Od ledna začala v teplické kanceláři pracovat nová klíčová pracovnice Mgr. Jana 
Znamenáčková. Přestože Jana v naší organizaci pracuje pouze na částečný úvazek, je 
pro naše pracoviště velkým přínosem. Má vystudovanou speciální pedagogiku a 
pracuje ve školství, takže s ní můžeme konzultovat otázky týkající se specifických 
potřeb našich dě  a možnos  spolupráce náhradních rodičů se školou.

V únoru 2016 jsme se přestěhovali do nových a hlavně větších prostor, které se nachá-
zí ve druhém patře domu ve Vrchlického ulici, čp. 9. Máme zde samostatnou kancelář 
s kuchyňskou linkou, prostorné chodbičky, které lze využít ke hře s dětmi a velkou 
komunitní místnost, ve které probíhají setkání klíčových pracovníků s klienty, ale také 
klubová setkání či individuální psychologické poradenství.

V říjnu 2016 jsme se rozrostli o další klíčovou pracovnici – za m na částečný úvazek 
nastoupila  Jitka Bendová, DiS., která se do práce kanceláře v Teplicích ihned po svém 
nástupu velmi ak vně zapojila.

Tyto klíčové pracovnice nyní provázejí celkem 26 pěstounských rodin.

Na provozu kanceláře v Teplicích se v roce 2016 opět významně podílela Ivona Nasko-
pulosová, která zde stále z čás  pracovala jako dobrovolnice. Moc jí za její práci a 
nasazení děkujeme.
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dění v regionu Teplice

V roce 2016 opět pokračovala intenzivní spolupráce s OSPOD Teplice. V průběhu roku 
došlo k dalšímu navýšení rodin, se kterými jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské 
péče. Ve třech rodinách dosáhly dě  zle los  a dohody byly ukončeny, celkem se 
sedmi rodinami jsme uzavřeli nové dohody o výkonu PP, z toho jedna rodina se krátce 
po uzavření dohody rozhodla vrá t ke své předchozí provázející organizaci a dohodu s 
naší organizací ukončila. Ke konci roku 2016 jsme měli uzavřeno celkem 23 dohod o 
výkonu PP. Další uzavírání dohod o výkonu PP plánujeme na první polovinu roku 2017.

dohody o výkonu PP

V průběhu roku 2016 jsme organizovali  1 celodenní akci pro rodiny s dětmi, spojenou 
se vzděláváním (6 hodin) a zajištěným samostatným programem pro dě ; 4 klubová 
setkání pěstounů, při kterých účastníci získali 4 hodiny vzdělávání a 2 rodinné pobyty 
se vzděláváním (24 hodin).

V lednu dále proběhl víkendový pobyt mužů pěstounů a jejich dě  ve věku 10-17 let, 
který v rámci projektu „Pěstujme pěstouny“ pořádala organizace Liga otevřených 
mužů ve spolupráci s naší organizací (Dě  patří domů) a organizací Routa ze Středočes-
kého kraje. Účastníci získali celkem 20 hodin vzdělávání.

vzdělávací akce
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akce pro dě
O zimních a podzimních prázdninách se pod názvem Strašidelná Praha uskutečnily dva 
výlety do Prahy. Jednou byl cílem Pražský hrad a podruhé Vyšehrad. Dě  se při nich 
prostřednictvím bájí a pověs  (a strašidel, podivínů, či lumpů, kteří v nich vystupovali) 
seznamovaly s historií našeho hlavního města. Výletu se některé dě  zúčastnily spolu 
se svými pěstouny.

V červnu 2016 jsme se zapojili do projektu Začni správně. Jedná se o klub pro nác leté, 
ve kterém se připravují na samostatný život po odchodu z pěstounské péče.

V prosinci 2016 proběhla již tradiční Mikulášská akce pro dě . Velké dě  se zúčastnily 
turnaje v bowlingu, malé, některé opět spolu s rodiči, v komunitní místnos  DPD 
zdobily perníčky a vyráběly vánoční ozdoby.

O většinu našich akcí je také velký zájem od klientů jiných provázejících organizací. Ať 
již o tradiční Parník, pobyty rodin se vzděláváním, či pravidelné výlety za poznáváním 
Prahy. Akcí pro pěstouny se mohou zúčastňovat také zájemci o některou z forem NRP 
či rodiny s osvojenými dětmi.

dění v regionu Teplice

téma

Za strašidly na Pražský hrad
Strašidelná Praha - Vyšehrad

Mikuláš

počet dě

11
14
19
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V roce 2016 jsme se ak vně účastnili pravidelných setkání organizací pracujících v 
oblas  NRP. Zde jsme se setkávali se zástupci organizací Charitní sdružení Děčín, OS 
Kvě na Duchcov, Diakonie Most, Centrum pro náhradní rodinnou péči Litoměřice a 
Dě  patří domů, z. s.

Cílem této spolupráce bylo především předávání zkušenos  v oblas  provázení a péče 
o klienty (NRP), předávání zkušenos  souvisejících s metodickým vedením organizací 
pracujících v oblas  NRP Ústeckým krajem, a propojování služeb jako jsou nabídky 
akcí, odborníků, atd.

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

V prosinci 2016 jsme uskutečnili setkání se zástupci OSPOD Teplice, pozvány byly také 
pracovnice spolupracujících OSPOD Lovosice a Děčín.

V roce 2017 plánujeme další postupné zvyšování kapacity uzavřených dohod, předpo-
kládáme pokračování spolupráce s OSPOD Teplice a organizacemi Poradna pro rodinu 
a mezilidské vztahy Ús  nad Labem, OS Kvě na Duchcov, Charitní sdružení Děčín, 
Centrum pro náhradní rodinnou péči Litoměřice, Diakonie Most a ostatními organiza-
cemi pracujícími v oblas  náhradní rodinné péče.

spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státním sektorem
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podpora kanceláře Dě  patří domů, z. s. v Teplicích

Velký dík patří všem, kteří naší práci věří a kteří nás v roce 2016 podporovali.

Finančně nás podpořili:
Paní Elena Zhuravleva
Pan Zdeněk Vondráček
Paní Kateřina Novotná, KN-OPTIK
Ing. Václav Urban DT TECHNIC s.r.o.
Ing. Tomáš Vovčička, TELKONT s.r.o.
Manželé Helisovi, Alwac, a.s.
Manželé Přímanovi, Café Point
Společnost INEMA STAVBY s.r.o.
Společnost JKL.mont s.r.o.

Věcně nás podpořili:
Manželé Přímanovi – sedací souprava do nové komunitní místnos
Manželé Naskopulosovi – dřevěné hračky, maňásci, vybavení kuchyně

Ostatní podpora:
Pan Mar n Znamenáček – elektrikářské práce
Pan Denis Tichánek – právní poradenství
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Mgr. Lenka Ondráčková
Tel: +420 608 491 059, Email: ondrackova.dpd@gmail.com
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, ak vní členka VH
Klíčová pracovnice

Alexandra Tichánková
Tel: +420 608 715 844, Email: chankova.dpd@gmail.com
Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, ak vní členka VH
Realizace vzdělávacích a respitních akcí pro Ústecký kraj. Klíčová pracovnice

Ivana Dvořáková
Tel: +420 604 369 235, Email: dvorakova.dpd@gmail.com
Statutární zástupkyně a členka Správní rady, ak vní členka VH
Realizace vzdělávacích a respitních akcí pro oblast Svitav. Administra vní pracovnice

Dagmar Gloserová
Tel: +420 607 445 250, Email: gloserova.dpd@gmail.com
Výkonná ředitelka

MUDr. Dagmar Zezulová
Tel: +420 777 925 871, Email: zezulova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Odborná garantka, lektorka

Pavla Bažantová
Tel: +420 777 925 874 volat po 15h, Email: bazantova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Klíčová pracovnice

Bc. Radka Šmardová
Tel: +420 777 925 873, Email: smardova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Klíčová pracovnice
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Mgr. Karolína Kubicová
Tel: +420 734 695 464, Email: kubicova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice

Bc. Andrea Štusáková
Tel: +420 734 695 467, Email: stusakova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice

Bc. Marie Šlápotová
Tel: +420 734 695 465, Email: slapotova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice

Jitka Bendová, DiS.
Tel: +420 735 764 961, Email: bendova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice

Mgr. Jana Znamenáčková
Tel: +420 606 617 842, Email: znamenackova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice

Ivona Naskopulosová
Email: koprivova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Administra vní pracovnice

Naďa Petličková
Email: petlickova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Účetní

Mar na Janalíková
Tel: +420 773 788 455 volat po 15h, Email: janalikova.dpd@gmail.com
Ak vní členka VH
Realizace vzdělávacích akcí pro Olomouc



Není důležité, co všechno člověk dokázal, ale v kolika lidech dokázal probudit lásku.
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