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Vážení přátelé a kolegové,

jako každý rok se s Vámi chceme podělit a shrnout ak vity Dě  patří domů, z. s. za rok 2017. Pokud 
se osobně za uplynulým rokem ohlédnu, musím říci, že se ohlížím s rados  a dobrým pocitem. 

Ráda bych vyzdvihla skutečnost, že od založení organizace v roce 2008 uběhlo již 10 let a  z občanské-
ho sdružení, které bylo původně založeno za účelem pořádání respitních pobytů pro pěstounské 
rodiny a na podporu hos telské péče, vznikla profesionální organizace s komplexní nabídkou služeb 
pro naše klienty a zájemce o náhradní rodinnou péči. Veškerou svojí snahu upínáme k tomu, 
abychom  svoji práci dělali dobře a naše směřování vedlo správným směrem. 

O celkové kvalitě našich služeb svědčí vynikající výsledek z inspekce Úřadu práce ČR o poskytování 
sociálně-právní ochrany, kterým jsme v březnu 2017 prošli.

Dalším hodno cím prvkem naší práce v oblas  řízení, fundraisingu, finančního hospodaření a 
transparentnos  bylo udělení naší organizaci značky “Spolehlivá veřejně prospěšná organizace” 
(Značka spolehlivos ) od Rady pro hodnocení spolehlivos  veřejně prospěšných organizací  v říjnu 
2017. 

Všechny tyto úspěchy jsou pro nás nejen pochvalou, ale i velkým závazkem služby ve stávající kvalitě 
udržet a hledat cesty k dalšímu jejich zlepšování. 

Ráda bych poděkovala všem mým kolegům za jejich nadšení pro práci a ochotu pracovat  nad rámec 
svých povinnos , za jejich vytrvalost, odbornost, ale i lidský přístup. Velký dík patří našim respitním 
pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase věnují naší organizaci a díky nim se nám 
daří růst a rozšiřovat služby. Děkuji i všem spolupracujícím ins tucím, dárcům a donátorům za jejich 
stálou podporu a důvěru v nás.

Dagmar Gloserová
výkonná ředitelka
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základní údaje

"Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky,
ale vzájemný respekt a radost,
které si lidé navzájem poskytují."
- Richard Bach

Dě  patří domů, z. s.
náměs  Míru 108/28, 568 02 Svitavy
Vrchlického 9, 415 02 Teplice
22682660
VS/1-1/70 535/08-R
210 055 23 38/2010, Fio banka, a.s.
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zapsáno u MV ČR pod čj.
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předsedkyně Správní rady
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Ivana Dvořáková
členka Správní rady

správní rada

tel.: +420 607 445 250
de patridomu@de patridomu.cz
datová schránka: p3xvkb2
www.de patridomu.cz
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Nejlepší zájem dítěte je naším předním hlediskem pro rozhodování ve všech našich činnostech.
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naše cíle
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sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dě  v pěstounské péči, 

naplňování jejich práv v praxi. 

provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v 

novém, 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 dě  

(přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, 

vzdělávací plán apod.) Ak vně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro 

vytváření bezpečného a láskyplného prostředí pro dě .

podporovat kontakt dě  v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, 

přípravy dě , rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.

zajis t pěstounům sdílení zkušenos  a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.

poskytovat všem zájemcům i veřejnos  dostatek informací o pěstounství, hos telství a dětech 

s deprivací, poskytovat veřejnos  poradenství s m související.

historické milníky
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oficiálně založeno občanské sdružení Dě  patří domů, o.s.

vytvoření grafiky a webových stránek

založena pobočka organizace v Olomouci

první kancelář v Nadačním domě Josefa Plívy ve Svitavách, první zaměstnanec

založena pobočka v Ústeckém kraji

změna na profesionální organizaci se zaměřením na provázení pěstounských rodin 

změna právního statusu na spolek

získání a zařízení nových prostor Sko y pro respitní a vzdělávací pobyty

rozšíření týmu, přije  nových klíčových pracovnic a výkonné ředitelky

získání značky “Spolehlivá veřejně prospěšná organizace” 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



cílová skupina
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Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrá .

Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro dě  vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, 
příp. poručníky a to:

Osvětové ak vity a poradenství k hos telství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnos  z celé 
České republiky.

v Královehradeckém kraji spádové území obce s 
rozšířenou působnos  Hořice, Trutnov, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou

v Ústeckém kraji spádové území 
obce s rozšířenou působnos  Děčín, 
Ús  nad Labem, Teplice, Bílina, 
Litoměřice, Most, Louny

ve Středočeském 
kraji spádové území 

obce s rozšířenou 
působnos  Mladá 

Boleslav, Černošice

a Hlavní město Praha

v Olomouckém kraji spádové 
území obce s rozšířenou 
působnos  Olomouc

v Jihomoravském kraji spádové území obce s 
rozšířenou působnos  Boskovice, Tišnov, Blansko, 

Vyškov, Brno, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Břeclav

v Pardubickém kraji 
spádové území obce 
s rozšířenou 
působnos  
Pardubice, Holice, 
Svitavy, Litomyšl, 
Polička, 
Ús  nad Orlicí,
Česká Třebová, 
Vysoké Mýto, 
Žamberk, Lanškroun, 
Moravská Třebová

Přistupujeme s respektem ke každému dítě , pěstounovi a ostatním.



Chováme se přátelsky a osobně jak k dětem, tak k pěstounům, jakož i kolegům a partnerům.

Organizace je řízena tříčlennou Správní radou. Tento rok běží Správní radě druhý rok jejich 
mandátu ve složení Mgr. Lenka Patočková, Alexandra Tichánková a lvana Dvořáková. V období 
únor až září byla po dohodě z jednání Správní rady omluvena Lenka Patočková z důvodu mateř-
ských povinnos .

Celkově jednala Správní rada v uplynulém roce 13krát. Čtyři jednání proběhla osobně, zbývající 
počet jednání se uskutečnil prostřednictvím konferenčního hovoru Skype. K pě  setkáním byla 
přizvána také výkonná ředitelka Dagmar Gloserová a odborná garantka MUDr. Dagmar Zezulo-
vá.

Správní rada i nadále pokračovala v úkolech, které jsou dlouhodobé a přelévající se mezi 
jednotlivými roky. Ani letos jsme nezůstali ušetřeni personálních změn. Po účetní Nadě 
Petličkové se po rodičovské dovolené vrá la lvana Dvořáková. Velkou část práce sejmula z 
beder Správní radě výkonná ředitelka. Jejími prioritami pro tento rok bylo stabilizovat organiza-
ci po administra vně-procesní stránce (předpisy, směrnice, dokumentace a jejich implementa-
ce do práce jednotlivých pracovníků).

Velkým krokem, který Správní rada udělala, byla změna nastavení financování služeb pro 
pěstouny v reakci na zvýšení odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb pro dítě. Na 
návrh odborné garantky bylo doporučeno zřízení Odborné komise do doby konání Valné 
hromady, kde bude podán návrh na její ne/schválení.

V průběhu roku se také postupně připravovala oslava výročí dese  let činnos  organizace. Její 
termín byl nakonec přesunut ze začátku února na 5. května 2018. 

V roce 2017 nebyla doručena žádná s žnost.
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zpráva o činnos  Správní rady v roce 2017
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Rok 2018 je pro organizaci rokem stabilizačním. Vzhledem k personálním změnám vnímáme 
jako velmi důležité zaměřit se na zastupitelnost a zejména posílení důvěry klientů v organiza-
ci, nikoliv pouze v jednotlivce. K tomu je nutné udržovat kvalitu týmové spolupráce, přestože 
provázení je terénní prací, v níž je každá klíčová pracovnice zodpovědná sama za sebe. Organi-
zace začínala před 10 lety jako “rodinná”, a tento trend bychom si rádi udrželi i do budoucna. 
Každý člověk má určité schopnos  a zkušenos , je proto důležité informace o sobě sdílet a 
využívat je pro chod organizace jako celku. Správní rada schválila pro naše klíčové pracovnice 
na HPP účast v sebezkušenostních výcvicích a díky finanční podpoře Nadace Sirius také v 
dlouhodobých kurzech zaměřených na nara vní práci s dětským traumatem a na techniku 
Sandtray. 

výhledy provázení pro rok 2018

Klíčové pracovnice nemají terapeu cký potenciál, ačkoliv mnoho dě  v pěstounských rodinách 

terapii potřebuje. Proto se zaměřujeme a chceme zaměřovat i do budoucna na podporu 

terapie pro dě  i celé rodiny. Stěžejním úkolem pro nás zůstává individuální čas pro pěstouny i 

pro jejich dě .

V roce 2017 jsme uzavřeli celkem  16  nových dohod o provázení PP, ukončeno bylo   8   dohod 

(z rozhodnu  soudu 2, zle los  pěstounského dítěte 2, výpověď bez uvedení důvodu 4). Ke 

konci roku ukončila svoji činnost na pozici klíčové pracovnice Pavla Bažantová a další dvě 

kolegyně z důvodů mateřských dovolených  oznámily svůj odchod v začátku roku 2018. Na 

pozici klíčové pracovnice byla přijata Mgr. Adéla Bodo Novotná.
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provázení pěstounskou péčí
Hlavní činnos  organizace, které věnujeme 95% času a prostředků, je provázení pěstounských 

rodin.

V roce 2017 jsme provázeli celkem  77  pěstounských rodin, z toho   6   rodin na přechodnou 

dobu (PPPD),  29  rodin s nepříbuzenskou dlouhodobou pěstounskou péčí a  42  rodin, které 

poskytují pěstounskou péčí v rámci rodiny (příbuzenská PP). Největší počet klientů máme v 

Pardubickém a Ústeckém kraji, kde jsou také regionální pracoviště.

V rodinách našich klientů žije celkem  151  dě , z toho  102  dě  v pěstounské péči. Poměrně 

velké procento dě  v rodinách klientů má specifické potřeby a zdravotní omezení.

Provázení vnímáme jako stěžejní službu, proto jsme vnitřními standardy organizace stanovili 

maximální kapacitu na 1 úvazek klíčové pracovnice 18-20 rodin (polovinu zákonem povolené 

kapacity). Na službu provázení úzce navazuje nabídka vzdělávání a odpočinku pro pěstouny, 

včetně možnos  pobytů pro dě  se speciálními potřebami.

K 31.12.2017 organizace zaměstnávala   5   klíčových pracovnic na HPP (celkový úvazek 3,6) 

a    4    na DPP. Klíčové pracovnice v rodinách pracují samostatně, scházejí se však na pravidel-

ných intervizních a organizačních poradách, účastní se vzdělávání, skupinových facilitací a 

individuálních supervizí. Uvědomujeme si, že práce v oblas  náhradní rodinné péče přináší 

mnoho témat, která mohou vést k psychické únavě a vyčerpání, proto klademe velký důraz na 

prevenci syndromu vyhoření a na odborné konzultace.



Pro zvýšení kvality práce a  zabezpečení citlivých údajů jsme z těchto zdrojů pořídili také 
4 notebooky pro klíčové pracovnice.

Pro rok 2018 zůstává na středisku Solidarita 148.077 Kč, které jsou primárně určeny na úhradu 
služeb, které rodiny nutně potřebují a jejich výše překračuje částku stanovenou povolené 
čerpání na daný rok.

V prosinci 2017 byla Správní radou přijata  změna formy budgetu pro rodinu a byla nově 
nastavena hranice stropu čerpání za jednotlivé služby.

16

Nakládání se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče v roce 2017

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče z Úřadu práce ČR
z toho určeno pro režijní náklady
z toho určeno pro rodiny

středisko Solidarita na rok 2017

čerpání ze střediska Solidarita v roce 2017

středisko Solidarita k lednu 2018

3 404 000,00 Kč
2 127 500,00 Kč
1 276 500,00 Kč

224 117,00 Kč

76 040,00 Kč

148 077,00 Kč

Naše organizace Dě  patří domů, z. s. má vysoce transparentní zacházení se státním příspěv-
kem na výkon pěstounské péče. Na pokry  reálně poskytovaných služeb na základě podepsané 
Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskou rodinou získáváme od Úřadu práce ČR 
48.000 Kč na kalendářní rok.

Naše organizace  chce být maximálně transparentní a otevřená také v oblas  financí k rodinám. 
Proto všechny naše akce mají zveřejněné reálné ceny na osobu, za kterou jsou akce realizova-
né.

Každá naše rodina zná výši svého “budgetu” na daný rok, za kterou si můžu u nás či u jakékoli 
jiné organizace zajis t vzdělávání, pobyty pro dě , hlídání nebo odborné služby (psychologické, 
psychoterapeu cké, právní, diagnos cké, apod.), které dle svého uvážení potřebuje.

V roce 2017 byla tak jako v předchozích letech stanovena výše “budgetu” na 18.000 Kč. Čerpání 
financí na služby až do této výše garantuje naše organizace každé rodině, která má s námi 
uzavřenou dohodu o provázení.

Zbývající část prostředků ze státního příspěvku ve výši 30.000 Kč  je použita především na mzdy 
klíčových pracovnic, na cestovné, úhradu nákladů na telefony, internet, nákup pomůcek pro 
práci v rodině a část nákladů na administra vu a účetnictví organizace.

Aktuálně nevyčerpaná částka na služby u rodin s jedním dítětem nebo u rodin stabilizovaných, 
které nemají momentální potřebu odborných služeb, se ukládá na účetní středisko Solidarita, a 
jsou z něj financovány služby těm rodinám, které mají více dě  nebo jsou v živé situaci.  V roce 
2017 jsme tak mohli ze střediska Solidarita navýšit “budget” 5 rodinám, a to ve 2 případech na 
odborné služby, ve 2 případech na vybrané vzdělávání a u 6 dě  jsme z něj dopla li respitní 
pobyt. Celkem se jednalo o částku 76.040 Kč.
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státní příspěvek na výkon pěstounské péče a solidární účet



Jsme odborníci, kvalita a komplexnost služeb je pro nás více než kvan ta a jednorázovost.17

V roce 2017 jsme připravili pro naše klienty tyto vzdělávací semináře:

vzdělávací akce

1 denní seminář
kluby pěstounů

víkendové semináře
pobyty pro rodiny se vzděláváním

0
5
1
3

3
0
0
0

Svitavy Olomouc

1
8
0
2

76
105
10
52

33
12
0

55

Teplice dospělí dě
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Všichni pracovníci na hlavní pracovní poměr jsou povinni se průběžně 
vzdělávat. Toto vzdělání je stanoveno na 24 hodin za rok.

V roce 2017 se  pracovníci účastnili těchto  kurzů a seminářů.

vzdělávání pracovníků

Budování pozi vního vztahu matky s dětmi
Focusing
Jak zorganizovat případovou konferenci
Jdeme společně
Komunikační bedna
Média a marke ng
Nastavení komunikačních toků
Práce s dětmi s ranným traumatem na respitních pobytech
Prezentační dovednos
Problema ka příbuzenské pěstounské péče
Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí
Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách
Účetnictví pro neziskové organizace
Využi  facilitace v sociální práci
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Základy vedení rozhovoru s dítětem
Zvládání náročných situací v komunikaci

12
12
14
6
8
7
6

18
7

16
5
8

31
16
6
8

16

196

název kurzu, výcviku hodin

celkem
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Dě  v pěstounských rodinách se v průběhu celého roku účastnili akcí připravených naší organizací.

akce pro dě

Svitavy
Asterix a Obelix

Letní koktejl
Indiáni - stanový

Galaxie ožívá

7
13
8
3

14
15
23
10

3
3
2
1

počet dnínázev počet dě z toho s asistentem

Teplice
Strašidelná Kampa

Poklad na Starém Městě a JUMP Centrum Zlíčín
Muzeum voskových figurín 

Mikulášská akce
Cesta za pokladem

1
1
1
1
7

10
14
6
8

11

počet dnítéma počet dě



Jsme transparentní v pracovních postupech, finanční situaci i transakcích.
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rádi bychom poděkovali

Našim kolegům
za věrnost své práci, otevřenost, ochotu neustále se učit novým 

věcem, naslouchat, komunikovat a překonávat překážky.

Našim klientům
za důvěru, spolupráci, partnerský přístup, vstřícnost a laskavost, s níž 

pomáhají svěřeným dětem zlepšit jejich životní start.

Našim donátorům
za to, že nám věří a podporují naši práci.

Našim dobrovolníkům
za nadšení, energii a čas, které věnují dětem z pěstounských rodin.

Pracovníkům z OSPOD a krajských úřadů
Pardubického a Ústeckého kraje za konstruk vní jednání, partnerský 
přístup a podporu při řešení často složitých situací ohrožených dě .
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V průběhu roku byla naše organizace oslovena s žádos  o přípravu vzdělávacích modulů pro 
pěstouny od OSPOD Svitavy, Maltézké pomoci, Slezské Diakonie a Sdružení pěstounských rodin. 
Tyto vzdělávací zakázky nám přinášejí do rozpočtu příjem, kterým pokrýváme část provozních 
nákladů organizace.  

vzdělávání na zakázku

Nikdy není pozdě na šťastné dětství, Sdílení dobré praxe,
Informace o změnách týkajících se pěstounské péče

Právní aspekty náhradní rodinné péče

Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Dospívání a ukončení PP

MUDr. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová

MUDr. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

12 klientů

24 klientů

20 klientů

18 klientů

OSPOD Svitavy

Maltézká pomoc

Slezská Diakonie

Sdružení pěstounských rodin

téma • organizace lektor • počet klientů

Nedílnou součás  činnos  naší organizace je poradenství pro zájemce o pěstounskou péči, 
hos telskou péči, pro pěstouny, kteří se dostali do živé životní situace.

V průběhu celého roku 2017 jsme se věnovali poradenství osobám, které se na nás obraceli s 
nejrůznějšími dotazy. Tyto konzultace shrnujeme v následujícím přehledu:
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poradenství

Celkem konzultací v roce 2017
z toho osobní konzultace
z toho emailová konzultace
z toho telefonická konzultace

83
11
20
52

2525
960
485

1080

poradenství  o NRP (PP a adopce)
poradenství  o hos telskou péči

62
21

počet

počettémata poradenství

počet minut

1887
638

počet minut

11

20
52

62

21



Mnohé z rodin, které naše organizace provází, pečují o dě  zdravotně 
znevýhodněné nebo dě  se speciálními potřebami. Bývají to velcí bojovníci, 
protože i jejich dě  musí být takové. Kromě všech běžných úkonů spojených 
s péčí o dě  to ž musí ještě hledat speciální školy, kupovat a vymýšlet 
nejrůznější pomůcky, postupy a zlepšováky, jezdit k lékařům a odborníkům, 
bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, učit okolí, že jejich dítě je 
stejným členem společnos  jako ostatní dě , a mnoho dalších dovednos . 
Proto je tak důležité, aby si někdy mohli odpočinout a nabrat síly. A pro 
jejich dě  je důležité poznávat svět i jinými způsoby než jenom prostřednic-
tvím jejich ochranné náruče.

Proto jsme v roce 2017 zahájili projekt “Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD”. 
Dobrovolníci by měli být lidé, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého 
volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Kteří dovedou 
vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s 
ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým 
kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejenom dává, 
ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získávají nové přátele mezi 
ostatními dobrovolníky a mohou nahlédnout pod pokličku opravdu 
smysluplné práce.

V roce 2017 jsme vytvořili webovou stránku h p://de patridomu.cz/dob-
rovolnik/ a díky Dobrovolnickému centru Krůček Svitavy umís li do rodin 
dvě dobrovolnice. Pevně věříme, že tento trend bude nadále pokračovat a 
řady našich dobrovolníků, Velkých kamarádů, budeme rozšiřovat.
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“Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD” 

Finanční podporap p
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projekty 
Osvětová akce pro žáky ZŠ „S Ar kem za poznáním“

Finanční podpora

Díky podpoře z Burzy filantropie pod záš tou Koalice nevládek Pardubic-
ka, z. s. jsme získali finanční zdroje ve výši 85.000 Kč na realizaci projektu 
“S Ar kem za poznáním”. Tento projekt probíhá v termínu od 1.10.2017 
do 31.5.2018.

Čtyři dlouhole  spolupracovníci organizace, z nichž každý má svojí 
osobní zkušenost s pěstounskou péči, žákům 6. tříd, v návaznos  na 
školní osnovy, formou besedy spojenou s  promítáním filmu Můj 
kamarád Ar k, přibližují svět pěstounské péče.

Cílem projektu je přiblížit dětem, jak žijí a co prožívají dě  v pěstounské 
rodině a nechat je zamyslet se nad otázkami: „Jak žijí ty síce dě , o 
které se nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče? Co znamená pojem 
pěstounská péče? Jak vypadá pěstounská rodina?“ Od projektu očekává-
me ze strany dě  uvědomění si toho, že domov je místem, který není pro 
každé dítě samozřejmos . Od rodičů a osob blízkých díky sdílení s dětmi 
pochopení, že status pěstouna nemusí znamenat vyřazení na okraj 
společnos  a otevřeli si v sobě otázku, zda by se sami nemohly stát 
pěstouny.

Naší vizí je oslovit cca 20 základních škol. Tato osvěta by měla zasáhnout 
zhruba 600 žáků a zároveň i jejich rodiče prostřednictvím předaných 
propagačních materiálů.  Pokud by se minimálně 1 rodina stala pěstoun-
skou rodinou, byl by projekt smysluplný.
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V průběhu roku 2017 se několik pracovníků organizace 
podílelo na přípravě kurzu pro respitní pracovníky s názvem 
“Respit není hlídání”. Cílem kurzu je podchy t zkušenos  z 
více než dese leté praxe z pobytů s dětmi z pěstounských 
rodin, předat naši dobrou praxi a rozšířit ji mezi pracovníky 
ostatních organizací. Prvního kurzu, který má celkem 64 
hodin a je vedený zážitkovou formou, se zúčastnilo 15 lidí z 
8 organizací. Další kurz je naplánovaný na jaro 2018. Součas-
ně bychom rádi vytvořili společnou intervizní pla ormu pro 
respitní pracovníky z různých organizací a nabídli naše 
prostory pro pravidelná setkávání. Předpokládáme, že 
všichni, kdo mají s respitními pobyty zkušenos , se mohou 
vzájemně doplňovat a obohacovat. Naším cílem je také 
připravit metodiku respitních pobytů, a to na podzim 2018. 
Projekt je zaš těn grantem od Nadace Sirius.

“Respit není hlídání”

Finanční podpora

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat byl realizován dne 25.2.2017 v České 
Třebové a 26.3. 2017 v Teplicích za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru v programové 
oblas  Ohrožené dě  a mládež. Byl zaměřen na 
práva dě  v NRP a na prosazování hlasu dítěte v 
náhradní rodinné péči. Zabýval se problema kou, 
jak s dětmi správně komunikovat a jak naučit dítě 
v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má 
svá práva.

Celkem se do projektu zapojilo 43 dě .
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Hlas dítěte

Úsměv na tváři pro dě  se speciálními potřebami v náhradní rodinné péči

Finanční podpora

Finanční podpora

Z celkového počtu provázených pěstounských rodin je 35 %, které přijaly dítě či dě  se zdravotním pos žením.

Těmto rodinám jsme v roce 2017 prostřednictvím grantu ČSOB Karty dobré vůle zajis li tablet Apple pro 
chlapce se zbytkami zraku k  procvičování a posilování smyslů jako je sluch a hmat, zdravotní kočárek s 
příslušenstvím ke zvýšení mobility a ke zkvalitnění života dítěte se svalovou dystrofií a  dlouhodobou terapii 
u psychoterapeuta ke zvládnu  po ží při adaptaci a zvládání agresivity zneužívaného dítěte.



Finanční podpora

Rada pro hodnocení spolehlivos  veřejně prospěšných organizací se na svém zasedání dne 23. 10. 2017 
rozhodla udělit naší organizaci Dě  patří domů, z. s. značku SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE 
(Značku spolehlivos ).

Značka zaručuje, že organizace dlouhodobě dobře 
hospodaří se svěřenými prostředky a poskytuje 
kvalitní služby.

Konkrétně se hodnocení týká celkem 5 oblas :
1. poslání, cíle a hodnoty,
2. správa, řízení a vnitřní kontrola,
3. fundraising a vztahy s veřejnos ,
4. finanční řízení a hospodaření,
5. transparentnost vůči veřejnos .
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Značka spolehlivos

Finanční podpora

Podpora z Burzy filantropie z Ús  nad Orlicí, která probíhá  pod záš tou Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 
nám pomohla k získání finančních prostředků ve výši 13.000 Kč na nákup mul funční skárny CANON 
i - SENSYS MF411dw. Tento projekt se realizoval v prosinci 2017. 
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Program byl určen  na úhradu:

mezd 19 osobních asistentů k integrovaným dětem a zdravotníky na letních pobytech v měsíci červenci 
a srpnu 2017.

úhrada nákladů spojených s hlídáním dě  v  6 
rodinám s náročnými dětmi. Jednalo se o rodiny s 
dětmi s au smem a poruchami připoutání.

na nákup terapeu ckých pomůcek - FokusBoxu, 
koučovacích a poradenských karet, výrobu Ar ků.

Program „PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ,
FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ“

I v neziskových organizacích potřebujeme profesionální práci

Finanční podpora



Nedílnou součás  činnos  naší organizace je šíření myšlenky pěstounské péče. Jako každý rok i v 
tomto roce jsme připravili osvětové akce, které se tentokrát konaly ve Svitavách a v Pardubicích.

Dne 3.6.2017 jsme se zúčastnili Dětského dne v Parku Jana Palacha ve Svitavách. Jedná se o 
odpolední program pro dě  a jejich rodiny, kdy jednotlivé neziskové organizace a zájmové 
spolky vytváří zábavný program a zároveň prezentuje svojí organizaci.

Naším úkolem je připomenout rodinám, jak důležité je pro každé dítě mít svoje rodiče a svůj 
domov. Tématem pro dě  bylo ztvárnit domov, takový, jaký je či  jaký by si jej přáli. S rodiči jsme 
diskutovali nad tématy hos telské a pěstounské péče, předávali jim informační letáčky a 
nabízeli možnost osobního poradenství v případě jejich zájmu o náhradní rodinnou péči.
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osvěta

dětský den Svitavy

Slušnost, zodpovědnost a sebereflexe.
Dodržujeme e cký kodex, mlčenlivost a  z našich morálních hodnot vytváříme firemní kulturu.



V říjnu 2017 proběhl 3. ročník Veletrhu sociálních služeb ve 
Fabrice ve Svitavách, s motem „Prožijme Svitavy zdravě“. 
Cílem veletrhu je zvýšit povědomí široké veřejnos  o posky-
tovaných sociálních a souvisejících službách ve městě Svitavy 
a prostřednictvím široké nabídky vystavovatelů zviditelnit 
sociální služby, které jsou potřebnou součás  života našeho 
města. Díky návštěvnos  studentů středních škol se podařilo 
naší organizaci získat do svých řad dvě studenky pro dobro-
volnickou ak vitu.

veletrh sociálních služeb Svitavy

Dne 11.12.2017 se v zasedací místnos  pana Hejduka na náměs  
Míru 108/28 ve Svitavách uskutečnila beseda z podpory projektu 
Svitavy pro rodinu, na základě finanční podpory MPSV v rámci 
dotačního tulu “Obec přátelská rodině 2017”. Besedu vedla paní 
MUDr. Dagmar Zezulová. Děkujeme vše účastníkům za vytvoření 
skvělé atmosféry a jejich zájem o život dě  v ústavech. 

předvánoční beseda o tom,
proč mají dě  vyrůstat v rodinách
a ne v ústavech

Pardubický kraj pořádal spolu s neziskovými organizacemi poprvé Den pěstounství. Na Zámku 
Pardubice v neděli 1. října byl připraven program nejen pro pěstounské rodiny a zájemce o 
pěstounství, ale také pro všechny ty, pro které je rodina důležitou hodnotou v životě. Zástupci 
naší organizace připravili dvě soutěže pro dě  a se zájemci o pěstounskou péči a respitní pobyty 
diskutovali nad danými tématy.
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den (pro) pěstounství



Používáme zdravý rozum. Zdravý selský rozum a intuice je to často víc než síc příruček.

K šíření informací o pěstounské a hos telské péči 
přispívají i webové stránky organizace a 
facebookové stránka Dě  patří domů. Vzhledem k 
uživatelsky nevyhovující podobě webové stránek 
došlo k rozhodnu  na začátku roku vytvořit nové 
stránky. Na přípravě stránek se ak vně pracovalo 
v druhé polovině roku 2017 a díky finanční 
podpoře Nadačního fondu Veolia budeme schop-
ni na jaře 2018 nové stránky spus t. Nová 
struktura webových stránek bude dělena na sekci 
pro dě , klienty a zájemce o náhradní rodinnou 
péči.

Facebookové stránky reflektují aktuální informa-
ce o organizaci a příspěvky související s problema-

kou sociálně-právní ochrany dě , zejména k 
šíření myšlenky náhradní rodinné péče mezi 
veřejnost.

35

webové stránky, Facebook



náklady

číslo a

501

502

512

513

518

521

524

538

542

549

název účtu

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní daně a poplatky

Ostatní pokuty a penále

Jiné ostatní náklady

náklady celkem

stav k 31. 12.2017

306 807,85 Kč

59 903,00 Kč

158 998,00 Kč

685,00 Kč

1751 292,20 Kč

2 460 256,00 Kč

 601 338,00 Kč

4 000,00 Kč

23,00 Kč

30 196,20 Kč

5 373 499,25 Kč

výnosy

číslo a

602

642

649

682

684

691

název účtu

Tržby z prodeje služeb

Ostatní pokuty a penále

Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace

výnosy celkem

stav k 31. 12.2017

975 640,00 Kč

1 750,00 Kč

1 960,00 Kč

1 173 022,44 Kč

3 300,00 Kč

3 251 516,21 Kč

5 407 188,65 Kč

Dě  patří domů, z. s. Rok 2017IČ: 22682660

výsledovka 2017

hospodářský zisk 33 689,40 Kč
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ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP
NADACE SIRIUS

Nadace J&T
NADACE AGROFERT

Thomson Reuters
Marka Bednar (prostřednictvím FRIENS OF VIA)

Československá obchodní banka, a. s.
ELENA ZHURAVLEVA

MĚSTO SVITAVY
GATEMA A.S.

NADAČNÍ FOND VEOLIA
KTR CR, spol. s r.o

Kučík Daniel
Pardubický kraj

Rádio Černá Hora
Ing. Fran šek Vlk

Město Ús  nad Orlicí
HEJDUK CZ s.r.o.

KONZUM OBCHODNÍ DRUŽSTVO
Milan Čáp

Konzum Ús  nad Orlicí
Miloslav Kopřiva

ABPLAST s.r.o.
Skupina Medesa

VHOS, a. s.
Petra Šeděnková 

Zdeněk Indra 
Renata Zahradníková 

Vladana Woznicová

struktura zdrojů financování v roce 2017
273 052,65 Kč
27 355,00 Kč
88 487,00 Kč
32 414,00 Kč
47 650,00 Kč

30 867,00 Kč
10 000,00 Kč

10 800,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

227,00 Kč

3 404 000,00 Kč
330 000,00 Kč
329 040,00 Kč
150 000,00 Kč
124 100,00 Kč
110 242,57 Kč
100 000,00 Kč

65 756,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 750,00 Kč
2 750,00 Kč
2 500,00 Kč
2 000,00 Kč

převod do roku 2018

Hlavním příjmem organizace Dě  patří domů, z. s. byl shodně jako v předchozích letech příspě-
vek na provázení pěstounských rodin od Úřadu práce ČR. Velmi důležitým zdrojem příjmů jsou 
dotace a dary od právnických a fyzických osob, které nám umožňují pokrývat náklady na 
jednotlivé projekty a přidané služby našich klientů.

hospodaření organizace
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V roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci s Pardubickým a Ústeckým krajem, se zástupci 

neziskových organizací a se zástupci státní správy.

Ak vně jsme se účastnili pravidelných setkáních organizací pracujících v oblas  NRP. 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 

a propojování služeb (nabídky akcí, odborníků, atd.).

MUDr. Dagmar Zezulová je členkou pracovní skupiny pro vyhledávání pěstounů od vedením 

Krajského úřadu v Pardubicích a členkou expertní skupiny IP  “Systémového rozvoje a podpory 

nástrojů sociálně-právní ochrany dě ” při Ministerstvu práce a sociálních služeb, Oddělení 

transformace služeb pro rodiny a dě .

Naší činnost dlouhodobě a pravidelně podporuje město Svitavy, Krůček Svitavy, Středisko 

výchovné péče Alfa, Mateřské a dobrovolnické centrum Krůček, Charitní sdružení Děčín, OS 

Kvě na Duchcov, Diakonie Most, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ús  nad Labem.
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spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státním sektorem
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náš tým
Mgr. Lenka Patočková
Tel: +420 608 491 059, Email: lenka@de patridomu.cz
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady,
ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Alexandra Tichánková
Tel: +420 608 715 844, Email: alex@de patridomu.cz
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: ivana@de patridomu.cz
Statutární zástupkyně a členka Správní rady, ak vní členka VH,
realizace vzdělávacích a respitních akcí pro oblast Svitav, 
aministra vní pracovnice

Dagmar Gloserová
Tel: +420 607 445 250, Email: dagmar@de patridomu.cz
Výkonná ředitelka

MUDr. Dagmar Zezulová
Tel: +420 777 925 871, Email: dasa@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, odborná garantka, lektorka

Pavla Bažantová
Tel: +420 777 925 874, Email: pavla@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Bc. Radka Šmardová
Tel: +420 777 925 873, Email: radka@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Mgr. Karolína Kubicová
Tel: +420 734 695 464, Email: kajca@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Bc. Andrea Štusáková
Tel: +420 734 695 467, Email: andrea@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Bc. Marie Šlápotová
Tel: +420 734 695 465, Email: maruska@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Jitka Bendová, DiS.
Tel: +420 735 764 961, Email: jitka@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Mgr. Adéla Bodo Novotná
Tel: +420 730 521 156, Email: adela@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Ivona Naskopulosová
Email: ivona@de patridomu.cz
Realizace vzdělávacích a respitních akcí pro oblast Teplice

Mar na Janalíková
Tel: +420 773 788 455, Email: janalikova@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, realizace vzdělávacích akcí pro Olomouc

Mar na Škodová
Tel: +420 608 748 217, Email: mar na@de patridomu.cz
Správce Sko y

Daniel Zezula
Tel: +420 776 802 230, Email: zezula@de patridomu.cz
Grafik, webmaster

děkujeme za podporu
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Podporujeme rozvoj a pozi vní změnu. Věříme, že změny patří k životu a život patří k naší organizaci.

grafika Daniel Zezula
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