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Vážení přátelé,
děkuji za zájem o aktivity naší organizace, dlouholetou přízeň a především za podporu, kterou do-
stáváme od našich dárců. Výroční zprávu za rok 2021 tentokrát začneme rozhovorem o uplynulém 
roce v organizaci. Povídám si se svou předchůdkyní, Dagmar Rajj Gloserovou, která mi v půlce roku, 
před svým odchodem na mateřskou dovolenou, předala pomyslné žezlo. Přeji vám pěkné počtení.

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová
výkonná ředitelka
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Dášo, pět let jsi připravovala zázemí 
pro pracovní týmy organizace, a tak 

můžeš rok 2021 srovnávat s těmi před-
chozími. Jeho začátek byl stále ovlivněn 
pandemickými opatřeními. Jak se týmům 
dařila práce v takových podmínkách?

Lepší dny skutečně přišly, zimní se přehouply do teplejších jarních… I když podzim číhal znovu 
s omezením. Pověz mi o květnu a Průhonických rododendronech.

Máme z loňska řadu projektů s přesahem do dnešních dní…

Všichni raději rychle zapomínáme 
na obavy a omezení. Běžná práce 

byla zpestřena distribucí ochranných po-
můcek našim klientům. Mnohé aktivity jsme převedli do online prostředí. Velké úsilí jsme věnovali 
e-learningové škole pro respit a hostitelskou péči. Využívali jsme prostředky pro terapie dětí z projektu 
„Pomozte dětem sejmout batoh plný trablů“. Stejně, jako ve všech ostatních službách, i my jsme se 
potýkali s omezením osobních schůzek. Hodně jsme telefonovali, pracovali z domu při karanténách, 
sdíleli starosti na online poradách. Mnoho věcí se podařilo realizovat osobně, a to bylo skvělé. Zvládli 
jsme to a pracovali s nadějí na lepší dny.

Uspořádali jsme první ročník „Komentovaných prohlídek Zámeckého parku Průhonice” a ta 
krásná akce na podporu hostitelské péče nás nadchla. Popsala bych to jako radostný směnný 

obchod, za dobročinnou podporu dostaneš příjemný zážitek. Těším se na letošní pokračování a vřele 
zvu všechny milovníky přírody.

Ano. Zapojili jsme se s Pardubickým krajem a organizací Amalthea do projektu „Pěstoun na 
drátě” organizace Hledáme rodiče. Projekt dodnes umožňuje zájemcům získat náhled na pěs-

tounství přímo od stávajících pěstounů. Zkrátka zavoláš a můžeš se vyptat, co Tě na pěstounství zajímá, 
s čím do něj vstupovali, jak vše zpětně vnímají, zda mají nějaké doporučení.

Skvěle zpracovaný kurz „Respit není hlídání”, je dále k dispozici formou 
e-learningovou i zážitkovou. Slouží k přípravě našich respitní pracovní-
ků, ale nabízíme jej i zájemcům z ostatních organizací a z řad veřejnosti. 
Pokračuje rozsáhlý projekt hostitelské péče pro děti v dětských domo-
vech. Tento projekt má svou samostatnou kapitolu, a tak zde zmíním 
snad jen osvětový spot, který díky donátorům vznikl a běžel v červnu 
v České televizi.
Přínosné bylo zpracování procesní analýzy organizace v rámci projek-
tu NROS, při které jsme se podívali objektivně na silné a slabé stránky, 
a nyní čerpáme z jejích výsledků.
Spolu s DC Krůček a spolkem Matky sobě jsme připravili propagační vi-
deo na podporu dobrovolnictví.

začátek roku dlouhodobé projekty

J J

J
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Rok 2021 byl u nás poměrně bohatý na personální změny v týmu provázení i jinde. Jak jsi to vše 
vnímala?

Uvědomuji si, jak je důležité, že v organizaci potkávám vedle kolegů služebně mladších i ty dlou-
holeté, dokonce i některé zakladatele, připravené poradit. Tvoří její hodnoty již téměř 15 let. 

Je to pro nováčky obrovská výhoda, ať už jde o práci při provázení, na respitu nebo na vzdělávacích 
akcích. Předávají nám zkušenosti a dbají na dodržování základních myšlenek.

Děti patří domů, z. s. je živý organismus a některé věci se v něm zkrátka mění. Byla bych ráda, 
kdybych se s dobrými kolegy loučit nemusela. Je to ale přirozený běh života a vloni se tak ote-

vřela cesta několika novým zaměstnancům. V červnu na vzdělávacím pobytu v Karli, který pro nás opět 
pečlivě připravil lekor Tomáš Hawel, jsme vedle „práce na důvěře, zodpovědnosti a moci” intenzivně 
prožili rituál loučení a vítání v týmu. Sama už dnes vidíš, jak máme ošetřené takové změny.

kontinuita práce při provázení pěstounských rodin

J

J

D

Právě kvůli návaznosti a standardu služeb máme v týmu provázení pěstounských rodin koor-
dinátorku provázení. Je zárukou dobrého a důsledného zaškolení a vedení terénních klíčových 

pracovníků tam, kde je nezbytné udržet kontinuitu práce. Pro kolegyně ve Svitavách i v Teplicích je 
navíc koordinátorka Lenka trpělivou a naslouchající oporou. I respitní tým má svoji koordinátorku 
a všechny akce se potkávají u koordinátorky akcí. Je ale náročné sladit to, co bychom rádi personálně 
zajistili, a to, nač dosáhneme finančně.

D
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Velkou část práce, jak při provázení, tak v projektech, můžeme realizovat díky dlouhodobé spo-
lupráci se stabilními partnery. Umožňují nám tvořit zázemí a tým podle potřeb klientů a našich 

představ o smysluplné práci. Vše nejde vyčíslit penězi, podpora nám přichází i ve formě zvýhodněných 
služeb, bezplatné inzerce, zapůjčení prostor pro aktivity a další.

Nadace NROS je známá díky charitativní sbírce „Pomozte dětem”, ze které nám přichází podpora pro-
jektu hostitelské péče (HP). Nadační fond Veolia díky spolupráci s paní Pavlou Bažantovou podpořil 
také projekt HP v rámci programu MiNiGranty 2021. U Nadace O2 se nám podařilo pro HP získat grant 
v programu „S rukou na srdci pro neziskovou organizaci”, a to za podpory paní Ing. Olgy Ruttnerové.

Mezi naše hlavní opory patří již několik let Nadace J&T, která loni pokračovala v podpoře naší práce 
v oblasti terapií pro pěstounské děti a doprovázení pěstounských rodin.

Celá řada dárců sponzoruje naše provozní potřeby i náklady na práci s rodinami. Přes nadaci Friends of 
Via nám paní Marka Bednar posílá finance na asistenty dětí na respitních pobytech, na terapie a stra-
vování zaměstnanců. Město Svitavy přispívá na nájem kanceláří ve Svitavách, firma Gatema Holding 
s.r.o. na nájem komunitního centra Skofka. Ke konci roku jsme na péči o Skofku obdrželi příspěvek 
od nového donátora E.ON energie, a.s. Významnou finanční podporu pro práci s rodinami poskytli 
dlouhodobí podporovatelé pan Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. a pan Tomáš Kresl. Jako noví dárci nám 
významně pomohli manželé Krčálovi.
Spolupráce s dárci nám dodává odvahu připravovat plány a vize do dalších let. Za podporu všech dárců, 
i těch drobnějších, nejmenovaných, jsme velmi vděčni.

naši podporovatelé

J

děkujeme za podporu
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Zmíněné komunitní centrum Skofka je místo, které mi od začátku připadá jako „rodinné zlato”. 
Máme zde zázemí pro respitní pobyty, pro práci s dětmi a rodinami, porady, setkávání. Může zde 

přespat kolegyňka z Teplic či účastníci našich akcí. Díky péči dobrovolníků je zvelebujeme. Pochlub se, 
Dášo, co všechno jste na Skofce a na přilehlé zahradě vylepšili?

Poděkovala jsi donátorům a já zase musím opravdu vychválit dobrovolníky. S jejich pomocí jsou 
komunitní centrum i zahrada Nadace Josefa Plívy přívětivým a bezpečným místem. Upravili 

jsme v kuchyni podlahu a vyměnili zde osvětlení. Obrovskou proměnou prošel vstup do zahrady, kde 
dobrovolníci vybourali starou zeď a z materiálu připraveného Nadací JP vznikla nová zeď, brána, pod-
klad pro parkovací místo a trávník.

péče o pracovní prostředí

J

D

Zahradu i nadále krásně udržují především dobrovolníci z Nadace JP. Na Skofce v září dobro-
volníci ze společnosti Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. vymalovali celé přízemí a zeď 

u pergoly a další pomohli s úklidem.

Také prostory svitavských kanceláří doznaly změn. Klíčové pracovnice mají svoji vlastní kancelář 
a paní účetní se dočkala archivu. Prostory potřebovaly nejprve upravit, a to si vzal na starosti náš 

milý „pan domácí“ Ing. Hejduk. Nábytek pak darovali noví podporovatelé Mias OC s.r.o. a Dentimed 
s.r.o. Zútulnění už zbylo obyvatelkám kanceláře a ty si to tam pěkně zabydlely. Naopak kolegyně v 
Teplicích si letos své pracovní prostředí uhájila a její kancelář byla změn ušetřena.

J

D
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Dobrovolník u nás může pracovat jako 
„Velký kamarád” pro konkrétní dítě 

v pěstounské péči a věnovat mu část svého volného 
času. Dále dobrovolnicky pomáhají někteří členové 
respitního týmu. V neposlední řadě počítáme mno-
ho dobrovolnických hodin při osvětových akcích. 
Dokonce některé semináře nám obětavé lektorky 
zaštiťují doborovolnicky.

V září jsme se zúčastnili Festivalu volnočasových aktivit ve Svitavách a pak následoval Týden pro 
pěstounství Pardubického kraje, v jehož rámci jsme připravili několik setkání. Na podporu hosti-

telské péče proběhl další úspěšný Cestovatelský večer v Tyjátru. Následovalo v kině promítání příběhů 
„Rodiče napořád” a beseda na téma pěstounství. Vyvrcholení týdne pak bylo při Svitavském „Zažij 
město jinak”, kde naši dobrovolníci ze spolku „Matky sobě” připravili únikovou hru „Zažij pěstounství” 
a s účastníky akce jsme následně vytvořili mexickou vlnu, abychom „rozvlnili stojaté vody pěstounství”.

Když mluvíme o dobrovolnících, pomáhají nám nejen se zděním nebo stěhováním. Kde všude se 
objevují? Komu všemu máme poděkovat?

Podzim byl ve znamení osvětových akcí. Jak se vše dařilo?

dobrovolnictví

osvětové akce

J

J

D

D

Potkala jsem se se vstřícností ze strany podporovatelů. Jsem ráda za dobrou spolupráci s úřady. 
Rozšířili jsme naši nabídku na stránkách města Litomyšl, zapojili se do sítě pomoci Chrudimska 

SPONA. Pracovní tým mě nadchl silnou motivací pro práci. O smyslu práce s dětmi a rodinami sociálně 
znevýhodněnými není pochyb. Je to ale práce vyčerpávající, kterou těžko zavřete za dveřmi kanceláře. 
Jsem ráda, že organizace hodně dbá na potřeby pracovníků v přímé péči. Zajišťuje individuální supervi-
ze, vzdělávání individuální i týmové. Patří to do našich dlouhodobě se utvářejících pravidel a standar-
dů. Jako navigace nám slouží strategický plán a jeho cíle, pevné lano, kterého se můžeme držet. Věřím 
ve smysl naší práce, v podporu dárců, nasazení kolegů a ochotu dobrovolníků. Rok 2022 bude plný 
dobrých činností a těším se na něj.

Prošly jsme spolu důležité okamžiky roku 2021 v organizaci. Druhou půlku jsi prožila s námi. Jak 
ses zabydlela a co vyhlížíš do roku 2022?

zhodnocení roku 2021

J

D
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základní údaje

název
sídlo

regionální pracoviště
identifikační číslo

zapsáno u MV ČR pod čj.
bankovní spojení

Děti patří domů, z. s.
náměstí Míru 108/28, 568 02 Svitavy
Vrchlického 9, 415 02 Teplice
22682660
VS/1-1/70 535/08-R
2100552338/2010
Fio banka, a.s., transparentní účet

Mgr. Lenka Patočková
předsedkyně Správní rady
Ivana Dvořáková
místopředsedkyně Správní rady
Martina Janalíková
členka Správní rady

tel.: +420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz
datová schránka: p3wvkb2
www.detipatridomu.cz

správní rada

kontaktní údaje

kdo jsme
Našim posláním již od roku 2008 je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči 
v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme 
napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrací. Naše  
služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. 
poručníky. Osvětové aktivity a poradenství k náhradní rodinné péči a hostitelství jsou otevřené veřejnosti 
z celé České republiky.

Od 2017 každoročně obhajujeme 
a jsme držiteli značky spolehlivosti

PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE
od Asociace veřejně prospěšných organizací. 

 Jsme členem Asociace dítě a rodina.

počet zaměstnanců k 31. 12. 2021

z toho s kratším pracovním úvazkem

počet pracovníků na dohodu o provedení práce během roku

počet pracovníků na dohodu o pracovní činnosti

počet dobrovolníků

9

8

40

1

8
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kde působíme

Osvětové aktivity a poradenství k hostitelství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnosti z celé 
České republiky.

Oproti roku 2020, kdy jsme provázení pěstounských rodin rozšířili v Ústeckém kraji o území obce s roz-
šířenou působností (dále ORP) Lovosice, letos organizace přistoupila k zúžení své působnosti v pro nás 
odlehlé části Jihomoravského kraje a ukončila provázení ve Středočeském kraji. Krajský úřad Pardubické-
ho kraje vyhověl našim žádostem o odebrání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v ORP Čer-
nošice (STK, rozhodnutí KrÚ 6523/2021) a ORP Břeclav (JMK, rozhodnutí KrÚ 78972/2021). Před koncem 
roku jsme podali žádost o odebrání pověření v ORP Hořice v Královéhradeckém kraji, což se projeví v roce 
2022. Tyto změny souvisí s personální obměnou v organizaci.

Naše organizace je pověřena výkonem sociálně-právní ochrany dětí na následujících místech: Náměstí 
Míru 108/28, Svitavy

Skofka, Wolkerova alej, Svitavy

Vrchlického 9, Teplice

a dále ve spádovém území následujících obecních úřadů s rozšířenou působností:

v Ústeckém kraji: Bílina, Děčín, 
Litoměřice, Lovosice, Louny, 
Most, Teplice, Ústí nad Labem

spádové území
Magistrátu města Prahy.

v Pardubickém kraji: 
Česká Třebová, Hlin-
sko, Holice, Chrudim, 
Lanškroun, Litomyšl, 
Moravská Třebová, 
Pardubice, Polička, 
Svitavy, Ústí nad 
Orlicí, Vysoké Mýto, 
Žamberk

v Olomouckém kraji: Olomouc 

v Jihomoravském kraji: Blansko, Brno, Boskovice, 
Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Vyškov

naše cíle

Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí v pěstounské péči, 
naplňování jejich práv v praxi.

Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání 
v novém prostředí, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení 
PP).

Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti (pře-
místění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, 
vzdělávací plán apod.). Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro 
vytváření bezpečného a láskyplného prostředí pro děti.

Podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, 
přípravy dětí, rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.

Zajistit pěstounům sdílení zkušeností a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.

Poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dě-
tech s deprivací, poskytovat veřejnosti poradenství s tím související.
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zpráva o činnosti Správní rady v roce 2021

naše knihovna

Správní rada pracovala v roce 2021 ve složení Mgr. Lenka Patočková (předsedkyně SR), Ivana Dvořáková 
(místopředsedkyně SR), Martina Janalíková (členka SR). Setkala se 4x, z toho 3x v online prostoru a jed-
nou osobně. Jako hosté se jednání účastnily i odborná konzultantka MUDr. Dagmar Zezulová a výkonná 
ředitelka Dagmar Rajj Gloserová.

Rok 2021 se nesl v duchu poměrně velkých a zásadních změn. Jednou z těchto změn byla změna stanov, 
kterou jsme připravovali začátkem roku. Týkala se upřesnění hlavní činnosti organizace a zřízení vedlej-
ší činnosti pro pořádání vzdělávání pěstounů, zájemců a pracovníků na objednávku a pro prodej knih 
a propagačních materiálů v rámci osvětových akcí. Návrh změn byl předložen Valné hromadě 3. 4. 2021 
a následně byl „per rollam” schválen.

Další významnou změnou byl v září odchod výkonné ředitelky paní Dagmar Rajj Gloserové na mateřskou 
dovolenou. Na její místo jsme přijali od konce srpna paní Jiřinu Kryštůfkovou Hlaváčovou, která se od 
května seznamovala s chodem organizace a povinnostmi ředitelky. Celý proces odchodu a zaučení pro-
běhl hladce díky velkému nasazení obou žen. Velké díky patří paní Rajj Gloserové, která byla „na drátě” 
nové ředitelce, i paní Kryštůfkové Hlaváčové za její proaktivní a zodpovědný přístup. Máme dobrý pocit 
z toho, že je organizace v dobrých rukou a těšíme se na spolupráci i v následujícím roce.

Personální změny proběhly i v týmu klíčových pracovníků. V polovině roku odešel Lukáš Daniš, DiS a na 
mateřskou dovolenou odešla Mgr. Karolína Kubicová. Tým obohatily nové pracovnice Mgr. Jana Chaloup-
ková a Mgr. Jana Kubíčková. Řešili jsme nastavení služeb pro pěstouny v souvislosti s novelou zákona 
SPOD – navýšení částky na služby pro pěstouny a navýšení mezd pracovníků. Koncem roku se aktualizoval 
také Manuál pro pěstouny, který obsahoval už veškeré změny, které s sebou přinesla novela zákona.

V roce 2021 nebyla řešena žádná stížnost.

Pokračuje naše spolupráce s Nakladatelstvím Portál s.r.o., které nám zdar-
ma poskytuje recenzní výtisky a tím obohacuje naši odbornou knihovnu. 
Klienti, kolegové, veřejnost, všichni mohou čerpat z této sbírky a knihy si 
v kanceláři ve Svitavách nebo v Teplicích vypůjčit.
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zpráva o provázení pěstounskou péčí

V roce 2021 jsme provázeli celkem 69 pěstounských rodin, z toho 7 rodin s pěstounskou péčí na přechod-
nou dobu (PPPD), 33 rodin se zprostředkovanou dlouhodobou pěstounskou péčí a 29 rodin s nezpro-
středkovanou pěstounskou péčí (tj. příbuzní a jiné blízké osoby). Největší počet rodin máme v Pardubic-
kém a Ústeckém kraji, kde máme také naše regionální pracoviště.

V rodinách našich klientů žije v pěstounské péči 89 dětí, z toho 47 dětí v rodinách zprostředkovaných 
pěstounů a 33 dětí v rodinách nezprostředkovaných pěstounů. 9 dětí prošlo pěstounskou péčí na pře-
chodnou dobu – z toho 2 šly do adopce, 4 děti do dlouhodobé pěstounské péče a 3 děti zůstaly v péči 
přechodných pěstounů do dalšího roku. Velké procento dětí v rodinách našich klientů má specifické po-
třeby a zdravotní omezení.

K 31. 12. 2021 organizace zaměstnávala 6 klíčových pracovníků na HPP (přepočtený úvazek 3,0). Práce 
klíčových pracovníků je náročná. Klade velké nároky na odbornost a psychickou odolnost pracovníků. 
Jako u jiných pomáhajících profesí i tady se může pracovník velmi snadno dostat do stavu psychického 
vyčerpání, proto mají klíčoví pracovníci několik nástrojů, jak s tím pracovat. V roce 2021 využili:

asistovaných kontaktů v 9 pěstounských rodinách, další probíhají neasistovaně

individuálních supervizí

stěhování do zahraničí

návrat dítěte do diagnostického ústavu/dětského domova

zletilost

vyřazení z evidence PPPD

1 návrat dítěte do biologické rodiny

ukončení PP u nezprostředkovaného pěstouna

intervizí

odborných porad

hodin odborného vzdělávání

zpětné vazby

online facilitace

teambuildingový pobyt40

36

1

3

5

1

1

1

189

13

200

1

schůzek klíčových pracovníků v pěstounských rodinách

kilometrů ujetých služebním autem

474

11 374 km

V roce 2021 jsme uzavřeli celkem 11 nových dohod o výkonu PP, ukončeno bylo 12 dohod z důvodu:
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jaké rodiny provázíme

jak klienti hodnotí přínos našich služeb za rok 2021

státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Základní pilíř naší práce je doprovázení pěstounů na základě dohody o výkonu pěstounské péče. Celé 
rodině pěstouna a dětem svěřeným do pěstounské péče poskytujeme služby na podporu jejich společ-
ného života. Pomáháme jim se zákonem stanovenými povinnostmi. Úřad práce nám na každou rodinu 
poskytuje příspěvek 48 000 Kč ročně. V roce 2021 jsme obdrželi celkem 2 928 000 Kč a pokryli tím 73% 
nákladů na provázení. Se zbývajícími 27% nám pomohli naši obětaví podporovatelé. Vedle péče klíčové 
pracovnice poskytujeme vzdělávání pěstounům, pobyty pro děti, asistenty pro děti se specifickými po-
třebami, hlídání, potřebné služby terapeutické, právní, diagnostické apod. Každá služba má své limity 
dle ceny obvyklé. Přehledy našich služeb na daný rok najdou klienti v Manuálu pro pěstouny. Dbáme 
o transparentní hospodaření a využití finančních prostředků směrem ke klientům.

V rámci péče o pěstounské rodiny můžete podpořit na portále darujme.cz naše asistenční služby na 
respitech, terapie a další služby pro rodiny.

rodiny příbuzenské PP rodiny zprostředkované PP rodiny PP na přechodnou dobu

V roce 2021 jsme při výkonu PP provázeli celkem 69 rodin.

výpomoc (hlídání dětí)

respitní pobyty pro děti

vzdělávací semináře

pobyty rodin – 
víkendové vzdělávání pěstounů

provázení –
péče klíčkové pracovnice

terapie a supervize pěstounů

asistovaný kontakt

Naše náklady spojené s provázením PP činily 3 988 400 Kč

hrazeno z příspěvků od donátorů hrazeno ze státního příspěvku

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
práce a cesty 

(provázení, respit, 
vzdělávání)

provozní náklady respity, vzdělávání 
a terapie klientů

vzdělávání a su-
pervize našeho 

týmu 22
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vzdělávací akce pro klienty doprovázení PP

Klub pěstounů

Víkendový seminář

Online seminář

akce pro děti klientů a dalších pěstounů

Víkendové akce

Letní pobyty

zúčastněných 
pěstounů ost. 

organizací

-

8

-

zúčastněných dětí 
ost. organizací

-

7

zúčastněných 
pěstounů DPD

22

32

43

zúčastněných dětí 
DPD

15

40

Teplice

3

-

1

počet

2

3

Svitavy

-

4

5

V roce 2021 jsme pro naše klienty připravili tyto akce: I přes omezení covidové doby se podařilo zorganizovat pobytové akce:

24
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vzdělávání pracovníků

Také v roce 2021 jsme se povinně vzdělávali. Pracovník na HPP = 24h/rok. Zúčastnili jsme se těchto vý-
cviků, kurzů a seminářů.

poradenství

Nabízíme poradenství v problematice náhradní rodinné péče. Věnují se mu nyní tři naši pracovníci. 
O radu se na nás obrací pěstouni a jsme zde také pro děti, které potřebují vysvětlit, nasměrovat, nemají 
oporu. S adoptivními rodiči jsme se v září potkali na „Klubovém setkání”. Druhé bylo v plánu na prosinec 
a odložili jsme jej kvůli pandemii na jaro. Časté jsou dotazy na hostitelskou péči, díky zvýšení povědomí 
o této problematice se více lidí na poradnu obracelo. Efektivně také funguje naše facebooková skupina 
„Hostitelská péče pro děti z dětských domovů”.

• Školení řidičů – týmové školení

• Účetnictví a daně NNO za rok 2020 a novinky 2021

• Novinky v daních a účetnictví pro NNO a mzdové účetnictví

• Dítě v PP a trauma

• Základy vedení rozhovoru s dítětem

• Hodnoty a práce s potřebami organizace a zaměstnanců – 2 denní týmový pobyt

• Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů

• Zpracování přemístění za pomoci metody My Backpack

• Dítě v péči příbuzného

• Attachment v SPOD 

• Samofinancování NNO

• Krizová intervence

• Neziskovky 2022 – 30% pro dárce a co dál?

• Zvládání stresu a zásady psychohygieny

• Základy nenásilné komunikace v soc. službách

• Hlas jako nástroj komunikace

• Legislativní změny pro mzdovou praxi

• Nenásilná komunikace I.

• Emoce a jak na ně

konzultace dle tématu

poradenství o pěstounské péči
poradenství o hostitelské péči
poradenství k osvojení (adopci)
jiné

počet konzultací v roce 2021

z toho osobní/online konzultace
z toho emailová konzultace
z toho telefonická konzultace

počet

143

21
56
66

85
45
5
8

1728
2340
180
210

minut

4458

1800
1308
1350

26
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MUDr. Dagmar Zezulová

Hostitelská péče (HP) je velmi důležitou součástí činnosti organizace. Zahrnuje přípravu, vzdělávání zá-
jemců a pracovníků OSPOD, osvětu, poradenství a provázení hostitelských rodin. Hostitelskou péči zajiš-
ťují 3 pracovníci. Financována je z projektů a velká část práce je odvedena dobrovolnicky.

V roce 2021 jsme navázali na činnosti z minulých let, zejména na práci se zájemci o přátelství s dětmi 
z dětských domovů. Plánované aktivity a jejich realizace se po celý rok odvíjela od aktuální epidemiolo-
gické situace.

V lednu proběhla zkrácená příprava zájemců o HP v online prostředí, květnová příprava byla zrušena. 
V červnu 2021 se nám podařilo uskutečnit víkendové setkání hostitelů se sdílením zkušeností, které je 
velmi důležitou zpětnou vazbou pro pracovní tým HP. Na základě dosavadních zkušeností jsme připravili 
e-learning pro zájemce o HP.

Ve druhé polovině roku jsme aktivně spolupracovali na projektu MPSV Společně po svých, který je zamě-
řen na prevenci selhání dětí z ústavních zařízení po dosažení zletilosti. Protože si uvědomujeme nutnost 
aktivní spolupráce všech stran v systému, zpracovali jsme náplň 8 hodinového semináře o HP určeného 
sociálním pracovníkům a odborné veřejnosti, který proběhne třikrát na jaře 2022. Prozatím nebyl se-
minář akreditován ze strany MPSV. V listopadu 2021 jsme realizovali osvětový seminář o HP v Praze ve 
spolupráci s NNO Dejme dětem šanci a prezenční víkendovou přípravu pro zájemce o HP. 

Složitá epidemiologická pravidla nám neumožnila prohloubit spolupráci v dětských domovech se zamě-
řením na aktivní práci s dětmi. Do roku 2022 bychom rádi tuto důležitou součást našich aktivit akcento-
vali. Plánujeme semináře pro odbornou veřejnost a další aktivity.

Také tento projekt můžete podpořit na protálu darujme.cz nebo přímo v organizaci.

hostitelská péče

článek z časopisu Lilie – 01/2022

27
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rok 2021 v číslech

struktura zdrojů financování v roce 2021

výsledovka 2021

náklady výnosy

zdroje financování v roce 2021 (nad 10 000 Kč)

ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP

Nadace J&T

Marka Bednar (prostřednictvím FRIENS OF VIA)

NF O2

GATEMA A.S.

MĚSTO SVITAVY

Darujme.cz – výzvy projektů

NADAČNÍ FOND VEOLIA

E.ON 

NF pomoci

Dentimed

Krčál Jan

Kresl Tomáš

Kyloušek Petr

název účtu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
Tvorba a použití opravných položek
Poskytnuté členské příspěvky

náklady celkem

název účtu
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

výnosy celkem

 
228 761,78 Kč

48 582,00 Kč
5 051,20 Kč

83 375,30 Kč
257,00 Kč

931 770,38 Kč
2 631 463,00 Kč

696 475,00 Kč
52 184,00 Kč

1 248,00 Kč
3 500,00 Kč
2 069,00 Kč

16 993,31 Kč
1,80 Kč

2 000,00 Kč

4 703 731,77 Kč

 
358 249,58 Kč

3 126,00 Kč
0,28 Kč

1 059 276,77 Kč
3 900,00 Kč

3 283 626,34 Kč

4 708 178,97 Kč

číslo a
501
502
511
512
513
518
521
524
527
531
538
543
549
559
582

číslo a
602
604
649
682
684
691

2 972 000 Kč

400 000 Kč

108 559 Kč

68 550 Kč

60 000 Kč

58 500 Kč

45 458 Kč

30 000 Kč

25 350 Kč

20 839 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

převod do roku 2022

0 Kč

137 643 Kč

108 559 Kč

57 550 Kč

0 Kč

0 Kč

14 349 Kč

10 250 Kč

25 350 Kč

16 826 Kč

0 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč hospodářský zisk   4 447,20 Kč
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zpráva auditora zpráva revizního experta
Dne 27. 6.2022 proběhla pravidelná roční revize aktivit DPD, která se sestává z analýzy veškerých podkladů o činnosti a jednání 
s vedoucími pracovníky DPD.

Rok 2021 navázal na předchozí rok v oblasti preventivních opatření a omezení kvůli pandemii Covid 19. Nicméně, DPD již mělo z roku 
2020 zkušenosti s alternativní formou výuky a více rozvinulo kurzy hostitelské péče, kurzy pro pěstouny a další vzdělávací aktivity 
formou elearningu.

Složitá epidemiologická situace stěžovala uskutečnění některých aktivit v dětských domovech, kde je žádoucí aktivní práce s dětmi. 
Tyto aktivity DPD plánuje v roce 2022 posílit a rozvíjet.

Počet dětí, které vyžadovaly terapii nebo jinou formu psychické podpory, v roce 2021 nenarostl a stále se pohyboval na úrovni 10-12 
dětí.

Z hlediska organizačního, došlo ke změně na postu výkonné ředitelky, kdy stávající ředitelka odešla na mateřskou dovolenou. Předání 
a zaškolování proběhlo s předstihem a nová ředitelka převzala aktivity DPD bez negativního dopadu na chod organizace. Došlo také 
ke změnám na pozicích klíčových pracovnic, koordinátorky dobrovolníků a vedoucího respitu v rámci přirozené obměně pracovníků. 
Všechny pozice byly obsazeny s výjimkou vedoucího respitu, kde je v plánu sloučení s pozicí koordinátorky dobrovolníků.

Počet podporovaných rodin je bez výrazných změn a spokojenost se službami DPD je stále na vysoké úrovni. 

Významné milníky v roce 2021:
 - DPD opět získalo ocenění „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.
 - změna stanov k upřesnění hlavní činnosti organizace a zřízení vedlejší činnosti pro pořádání vzdělávání pěstounů, zájemců a pra-

covníků na objednávku a pro prodej knih a propagačních materiálů v rámci osvětových akcí.
 - Objem darů oproti 2020 mírně narostl což považuji za významný úspěch v době, kdy se filantropie soustředila na akutnější pro-

blémy způsobené pandemií.
 - Podařilo se uskutečnit většina plánovaných jarních, letních a podzimních respitních akcí
 - Podařilo se zorganizovat většina plánovaných vzdělávacích akcí
 - Příprava Semináře pro sociální pracovníky dětských domovů a sociálních odborů s podporou Nadace O2 a nadačního fondu Veolia 

(realizace seminářů v 2022)
 - Organizace osvětových akcí v rámci Týdne pro pěstouny Pardubického kraje (září-říjen 2021)
 - Zpracování procesní analýzy organizace v rámci projektu NROS a čerpání z jejích výsledků.
 - Pozitivní PR: ČT natočila spot o hostitelské péče ve spolupráci s DPD
 - Vyrovnané finance bez významných meziročních výkyvů

V oblasti strategie vývoje, se DPD podílela na přípravě novely zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí, která byla následně přijata v říjnu 2021. Dále DPD plánuje modernizovat a di-
gitalizovat své komunikační nástroje pro lepší efektivitu.

V DPD jsou dobře nastavené procesy a personál je zdravě motivován k výkonu své práce. 
Kladné výsledky kontrol a auditů externích organizací jako NROS nezávisle potvrzují tuto 
skutečnost. Oceňuji rozvoj nových aktivit a adaptaci na vývoj ve společnosti, kde vnímám 
inovativní myšlení vedení organizace a jejich jasnou vizi ohledně cílů, které chtějí dosáh-
nout v následujících ročnících.

Dle mého názoru DPD vykonává své činnosti svědomitě, profesionálně a v souladu s de-
klarovaným posláním.
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hospodaření za posledních 7 let

Chceme našim podporovatelům usnadnit rozhodování a ukázat, že svěřili své dary do 
správných rukou. Značka spolehlivosti je zárukou pro klienty, dárce, stát i veřejnost, že 
veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými pro-
středky. Chceme být důvěryhodným partnerem také pro zájemce o zaměstnání, média 
a obchodní partnery.
Značka potvrzuje, že působení naší organizace je zodpovědné, že umíme promýšlet, rea-
lizovat a řídit projekty, do kterých se pustíme. Tak proto o ni usilujeme a máme ji.

Proč každoročně usilujeme o Značku spolehlivosti?
rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

výnosy

4 950 066 Kč

4 754 166 Kč

5 407 188 Kč

5 037 167 Kč

4 566 849 Kč

4 342 849 Kč

4 708 179 Kč

náklady

4 818 781 Kč

4 798 694 Kč

5 373 499 Kč

5 006 955 Kč

4 566 849 Kč

4 338 603 Kč

4 703 732 Kč

zisk

131 285 Kč

- 44 528 Kč

33 689 Kč

30 212 Kč

0 Kč

4 246 Kč

4 447 Kč
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Děkujeme soukromým dárcům, mezi které patří
plány do 2022

• Budeme pokračovat v našich aktivitách a hospodařit tak, abychom naplňovali poslání a cíle orga-
nizace.

• Během roku jsme se účastnili několika online setkání s MPSV zaměřených na přípravu novely Záko-
na o sociálně-právní ochraně dětí. Novela byla po různých peripetiích schválena v říjnu s platností 
od 1. 1. 2022. Všechny novinky jsme zapracovali do materiálů na příští rok. Pro pěstouny jsme při-
pravili na leden dva semináře k novinkám, které novela přináší.

• Připravujeme projekt „MyBackpack”. Tato metoda pomáhá mluvit s dětmi z NRP o těžkých téma-
tech (např. okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny).

• Po novém roce přibude do našeho týmu v kanceláři nová posila a stále vyhlížíme vhodného kandi-
dáta na pozici koordinátora respitu a dobrovolníků, která zůstala od podzimu volná.

• V naší internetové škole začneme připravovat e-learningové kurzy pro pěstouny a veřejnost. První 
bude na téma “Deprivace a rané trauma”.

• Tým hostitelské péče se chystá na kurzy pro odborníky ze sociálních služeb a spolupráci s týmem 
ČT na dokumentu o problematice NRP. Práce v HP již přináší hojně ovoce a roste také potřeba tým 
rozšířit.

• Máme nové členy respitního týmu a respitní pobyty jsou náš silný pilíř budovaný od samotného 
vzniku organizace. Celému týmu bychom rádi věnovali pozornost, jejich potřebám, nápadům, pro-
školení, sžívání se.

• Další téma je digitalizace. Máme kolegy de facto po celé republice a potřebujeme být v komunikaci 
efektivní. Díky podpoře organizace TechSoup můžeme dosáhnout na vhodné softwarové nástroje.

naši trvalí podporovatelé

Dvořáková Dagmar, Indra Zdeněk, Kryštůfková Hlaváčová Jiřina, Křivinková Dagmar, 
Křižanová Jana, Maduda Samuel, Patai Viliam, Ruttnerová Olga, Smolárik Pavol, Šeděnková Petra, 

Šperl Adam, Zavřel Zbyněk, Zahradníková Renata 

naši jednorázoví dárci
Adámková Kateřina, Brunner Jana, Dordová Veronika, Haluška Jiří, Holkup Jan, Hurtová Stanislava, 

Charvátová Zuzana, Jiránková Lucie, Káninská Jaroslava, Kempná Jana, Komorádová Kateřina, 
Kopecká Dana, Kovaříková Radmila, Kráčalová Ludmila, Krejčí Jiří, Křivánek Pavel, Mastný Lukáš, 
Medřický Jiří, Ošuský Michal, Pajorek Ivo, Podrazilová Radka, Prokešová Alice, Přívratská Jitka, 
Růžičková Andrea, Smirnova Tatiana, Šlauf Jaroslav, Štourač Jan, Tichá Bára, Vernerová Andrea

Část darů jsme obdrželi přes naše výzvy na platformě darujme.cz a při akci Giving Tuesday 2021

Dále děkujeme anonymním dárcům, kteří nás podpořili při svých online nákupech přes portál GIVT.cz
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Pavla Bažantová
Koordinátorka projektu lektorka
Aktivní členka VH

Mgr. Adéla Bodo Novotná
Klíčová pracovnice
Aktivní členka VH

Lukáš Daniš, DiS.
Koordinátor projektu, 
vedoucí respitních akcí, lektor
Aktivní člen VH

Ivana Dvořáková
Statutární zástupkyně a místopředsedkyně, 
koordinátorka administrativy a akcí
Aktivní členka VH

Mgr. Jana Chaloupková
Klíčová pracovnice

Martina Janalíková
Statutární zástupkyně a členka Správní 
rady
Aktivní členka VH

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová
Výkonná ředitelka

MUDr. Dagmar Zezulová
Odborná konzultantka, lektorka
Aktivní členka VH

Daniel Zezula
Grafik, webmaster

Jitka Vorochtová, DiS.
Klíčová pracovnice, vedoucí respitních 
akcí,
Aktivní členka VH

Bc. Radka Šmardová
Klíčová pracovnice, vedoucí respitních 
akcí
Aktivní členka VH

Mgr. Lenka Patočková
Statutární zástupkyně a předsedkyně 
Správní rady, koordinátorka provázení
Aktivní členka VH

Mgr. Barbora Minaříková Doubková
Klíčová pracovnice

Mgr. Jana Kubíčková
Klíčová pracovnice
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