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dě patří domů, o.s.
V roce 2011 jsme pokračovali v rozvoji základních projektů
sdružení, projektu Rozvoj hos telské péče pro dě z
dětských domovů, projektu Respitní služby pro rodiny s
dětmi v NRP, a podporou pěstounské péče.

základní údaje o sdružení
Název:
Sídlo:
Kancelář:

Dě patří domů, o.s.
Hradec nad Svitavou 393, 569 01
Nadační dům Josefa Plívy, nám. Míru 80, Svitavy

Iden fikační číslo:
Zapsáno u MV ČR pod čj.:
Bankovní spojení:

22682660
VS/1-1/70 535/08-R
578 024 359/ 0800

S pobočkou na adrese:

Hrubá Voda, Hlubočky 57, Olomouc

Správní rada:

MUDr. Dagmar Zezulová
předsedkyně, statutární zástupce

Pavla Bažantová
místopředsedkyně

Mgr. et Mgr. Michaela Blahutová
členka Správní rady
Kontaktní údaje:
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Základní údaje o sdružení v roce 2011
Údaje o členství ve sdružení
Hos telská péče pro dě z dětských domovů
Respitní služby pro rodiny s dětmi v NRP
Podpora pěstounské péče
Činnost olomoucké pobočky
Hospodaření v r. 2011
Předpoklad rozvoje činnos v r. 2012

tel. +420 607445250
de patridomu@seznam.cz
www.de patridomu.cz

Základním cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dě v dětských domovech a
kojeneckých ústavech, ochrana práv, zájmů a potřeb dě .
Dalšími cíli jsou:
Zvyšování odpovědnos a sebevědomí rodičů.
Propojení stávajícího systému služeb pro rodinu a dítě.
U dě , jejichž biologická rodina selhala, apelovat na rychlé umístění
do náhradní rodinné péče.
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státní správou,
propojení stávajících struktur.

Občanské sdružení disponuje oprávněním k výkonu sociálně-právní
ochrany dě z 2.3. 2009, s rozšířením ze dne 30.4.2010.
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údaje o členství ve sdružení
V roce 2011 nemělo OS žádné zaměstnance, veškerá práce byla vykonávána dobrovolnicky či na smlouvy DPP a DPČ. Dobrovolnická práce ve sdružení zahrnuje ak vní
členství. Druhou formou členství je členství příspěvkové (příznivci sdružení).
Čestné členy OS dosud nemá.
K 31.12.2011 mělo občanské sdružení 7 ak vních členů a 26 příznivců. Našich
činnos se dále účastnilo 36 externistů: 18 asistentů pro dě se speciálními potřebami a 15 odborných pracovníků.

hos telská péče
koordinátor projektu: Mgr. Michaela Blahutová
V loňském roce projekt hos telské péče (dále HP) zaznamenal
velký rozmach a to především
díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert, firmy Gatema
a Nadace táta a máma. Celý rok
všechny ak vity směřovaly k
hlavnímu cíli, vytvoření odborné metodiky Hos telská péče a
příprava k ní.

HOSTITELSKÁ PÉČE
a příprava k ní
odborná metodika

Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová

Děti patří domů, o.s.
2011
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> hos telská péče

> hos telská péče

Zde jsou všechny ak vity, které v loňském roce v rámci projektu byly realizovány:

1

OSVĚTA HP
mezi širokou veřejnos a dostupnost informací na internetu

a) webové stránky - v rámci projektu došlo k přeprogramování webových stránek
www.de patridomu.cz do formátu "php" tak, že informace o hos telské péči jsou
lehce dostupné internetovými vyhledávači. Zároveň stránky aktualizovaně a komplexně informují o HP.

b) články v

sku a na internetových médiích - v průběhu roku vyšly 4 články zaměřené na propagaci a osvětu HP.

c) besedy - byly realizovány 2 besedy na téma HP v mateřském centru dle plánu
projektu. Navíc proběhla prezentace HP sociálním pracovníkům Moravskoslezského
kraje, a jednodenní seminář pro 18 zájemců o HP pro naši spolupracující organizaci
Dejme dětem šanci, o.s.
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PORADENSTVÍ K HP

V průběhu celého roku mohli klien či potenciální klien na webových stránkách sdružení, v záložce "poradenství" nalézt emailovou adresu do poradny
sdružení (dpd.poradna@seznam.cz). Dotazy však přicházely také na běžnou adresu
sdružení, opakovaně bylo poskytováno také telefonnické poradenství a osobní
konzultace jednotlivých případů. Poradenství se nejčastěji týkalo obecných dotazů k
HP od potenciálních hos telů, dotazů řešících reálné složité či sporné situace s
dítětem a problémy se státními ins tucemi.
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PŘÍPRAVA K HP
V průběhu roku 2011 byla poskytnuta individuální příprava k hos telské
péči u celkem 14 klientů, což je o 4 více než bylo původním záměrem. Přípravy byly individuálně vedeny v místě bydliště klienta, které usnadňuje vznik prostředí důvěry a bezpečného prostoru pro sdílení očekávání a obav, mo vací apod.
Intenzivně také pracujeme na spolupráci zástupců DD a hos tele.
Příprava má 2 až 3 fáze. První fáze zahrnuje obecné informace a specifika hos telství, zpracovává očekávání klienta, mapuje jeho mo vaci, upozorňuje na možná
rizika, informuje o postupu schvalování k HP apod. Druhá fáze zahrnuje konkrétní
přípravu schválených hos telů k přije konkrétního dítěte. Tře fáze vzniká v
případě dobré spolupráce s dětským domovem a je přípravou kompetentního
pracovníka daného dětského domova na plánovanou HP daného dítěte.
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PROVÁZENÍ HP
V průběhu roku 2011 byla poskytována služba provázení 23 klientům, což
přesahuje původní plán o 5 klientů. Provázení zahrnovalo pravidelné konzultace s klienty týkající se plánu HP, komunikace s DD, s OSPOD, procesu schvalování
k HP, situací s dítětem, řešení sporných situací, doprovázení na úřady a DD v případě komplikovaných situací, mediaci mezi jednotlivými subjekty, apod. Intenzita
provázení byla různá v závislos na komplikovanos jednotlivých případů.
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> hos telská péče

5

SETKÁNÍ HOSTITELSKÝCH RODIN A ZÁJEMCŮ O HOSTITELSKOU PÉČI
Setkání hos telských rodin bylo realizováno 21.-23.10.2011 v Konferenčním
centru Immanuel poblíž Hlinska. Bylo koncipované pro celou hos telskou
rodinu s m, že v rámci víkendu 3 bloky byly dětem a dospělým společné (relaxace,
seznámení) a 3 bloky měly dě program samostatně zajištěný tak, aby hos telé a
příznivci HP mohli sdílet své zkušenos , zamýšlet se nad spornými otázkami HP a
vzájemně se obohacovat, za mco dě využily krásného prostředí pro hry. Součás
setkání byla možnost individální konzultace případu (až 2h), které využili 4 hos telé.
Dětem se speciálními potřebami byli zajištěni osobní asisten .
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ODBORNÁ METODIKA PŘÍPRAVY K HP
Na podzim realizační tým pracoval na vytvoření publikace - "Hos telská péče
a příprava k ní - odborná metodika." Tato metodika vychází ze zkušenos
zástupců Dě patří domů, o.s. s hos telskou péčí, ze zkušenos hos telských rodin i
dětských domovů. Obsahuje teore ckou část (vymezení pojmu HP, význam HP, popis
rizik HP) a podrobnou metodickou část, která je tolik žádaná spolupracujícími
ins tucemi. Zahrnuje detailní popis dvou fází přípravy hos tele, popis přípravy
dětského domova, dítěte, práci sociální pracovnice, doporučení pro práci s rodinou.
Rozsah publikace je 110 stran, což přesahuje původní maximální plán o 10 stran,
avšak věříme, že k užitku všech uživatelů. Distribuce metodiky proběhla začátkem
roku 2012.
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> hos telská péče
V průběhu celého roku jsme průběžně na
základě zájmu klientů a spolupracujících organizací poskytovali služby poradenství, přípravu
a provázení hos telskou péčí. Základní přístup
k těmto službám je charakteris cký m, že je
flexibilní, individuální a že kvalita je stavěna
nad kvan tu.
V průběhu prvního polole jsme se zaměřili
především na osvětové ak vity (2 články, 1
beseda v MC, seminář pro sociální pracovnice
Moravskoslezského kraje, technickou a grafickou transformací webových stránek do
nového formátu.)
V druhé polovině roku se pokračovalo v osvětových ak vitách (2 články, beseda, obsah
webových stránek), proběhlo Setkání hos telských rodin, ale převážnou část jsme věnovali
vytváření odborné metodiky, která, jak doufáme, posouvá celou praxi plánované HP v ČR do
čitelnějších, jasnějších a odbornějších mezí.

HOSTITELSKÁ PÉČE
a příprava k ní
odborná metodika

Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová

Děti patří domů, o.s.
2011
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> hos telská péče

> hos telská péče
celkové výstupy projektu

počet klientů projektu hos telské péče
> celkem 60 klientů, kteří využili alespoň jedné, případně všech služeb a ak vit
> individuální přípravy se účastnilo 14 klientů
> službu provázení jsme poskytli 23 klientům
> setkání hos telských rodin se účastnilo 13 klientů
> jednorázové či opakované poradenství využilo 36 klientů

počet dě v hos telské péči
> 29 dě či mladých dospělých z dětského domova, jež čerpají z hos telské péče,
kterou poskytují naši klien
> z toho 16 dě klientů využívajících intenzivní služby provázení
> 13 dě klientů využívajících služby poradenství
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9 individuálních příprav pro celkem 14 klientů (někteří byli partneři či manželé)
23 klientů bylo dlouhodobě individuálně provázeno hos telskou péčí
36 klientům bylo poskytnuto jednorázové nebo opakované poradenství
1x proběhlo Setkání hos telských rodin a příznivců HP pro 13 klientů a 8 dě
150 vý sků odborné metodiky Hos telská péče a příprava k ní + elektronická
verze v pdf formátu
2x beseda v mateřském centru pro celkem 14 účastníků (29.3.2011 MC
Domeček, Praha; 15.12.2011 MC Krůček, Svitavy)
1x seminář pro 16 klientů/zájemců o HP občanského sdružení Dejme dětem
šanci, o.s.
1x prezentace o HP v rámci setkání sociálních pracovníků OSPOD
Moravskoslezského kraje (15.3.2011, KÚ Moravskoslezského kraje) pro cca 50
sociálních pracovníků
4x článek o hos telské péči v štěných a elektronických médiích:
Svitavský deník, 24.2.2011, Tereza Dolinová: "Pro dítě z dětského
domova může mít pobyt v rodině obrovský význam"
Dě a my 5/2011: Eva Jedelská, 20.4.2011: Rubrika: Skutečný život,
článek: "Z dětského domova na chvilku do rodiny"
Zpravodaj ANR ČR 10/2011, 31.10.2011: "Hos telská péče."
Betynka 12/2011, Alena Bartošová: "Sváteční sourozenec"
fungující a aktualizované webové stránky, ve formátu "php" s novou grafikou:
www.de patridomu.cz
vy štěno 600 letáků informujících o možnos hos telské péči a tomto projektu
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respitní služby
pro rodiny s dětmi v NRP
koordinátor projektu: MUDr. Dagmar Zezulová
Projekt vychází z přirozené potřeby
odpočinku pěstounských rodičů. Zahrnuje pobyty pro dě vyrůstající v
pěstounských rodinách se zajištěním
osobní asistence pro dě se specifickými potřebami, dále víkendové relaxační
a vzdělávací pobyty pro pěstounky pořádané souběžně s pobyty pro dě a nově
jsme v roce 2011 zařadili i pobyty pro
celé rodiny, při nichž byl zajištěn samostatný program pro dě . Touto nabídkou
reflektujeme potřeby našich klientů na
základě dlouhodobé spolupráce a
dotazníkového šetření z minulých let.
Projekt byl financován z dotace MPSV,
Nadačního fondu J+T, Nadačního fondu
Veolia, a dofinancován účastnickými
poplatky od klientů.

> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

cíle projektu
Hlavním cílem projektu je umožnění odpočinku a relaxace pěstounských rodičů.
Dílčí cíle:
> Podpora pěstounských rodin
> Umožnění zaži úspěchu pro dě se specifickými potřebami a jejich přije
vrstevníky
> Sdílení zkušenos , přátelství, sebepoznání
> Ocenění společensky přínosné práce
> Kontakty na odborníky zabývající se problema kou NRP
V rámci respitních služeb pro rodiny s dětmi v NRP jsme realizovali v roce 2011
tyto ak vity:
> 3 x respitní víkendy pro dě
> 2x týdenní integrovaný tábor (pro dě mladšího věku a pro mládež nad 13 let)
> 2x Maminky – relaxační a vzdělávací víkendové setkání adop vních maminek,
pěstounek a žadatelek o NRP
> 3x pobyt pro pěstounské rodiny (prodloužený víkend Karlov, týdenní pobyt s
yFilmem, o.s. v Moravském Berouně – natáčení společného filmu, 5denní psychorelaxační pobyt v Písečné)
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respitní víkendové pobyty
Cíl: zajištění odpočinku pro pěstouny a kvalitního a rozvojového
programu pro dě , včetně dě se
specifickými potřebami
K dětem se specifickými potřebami,
poruchami a zdravotními omezeními jsme zajis li osobní asistenty pro
zvýšení bezpečí všech zúčastněných
(mezi asistenty jsou také asisten
romského etnika – pozi vní vzory
pro dě i rodiče)

Odborný garant:
PaedDr. Markéta Havlíčková

> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

3. - 5.2.2011 Lázně Bohdaneč, „Domy a domečky“

7. - 9.10.2011 Olešnice, „Hastrmánek“

Pobytu se účastnilo 6 dě z celkem 5 pěstounských rodin, z toho 3 dě s
poruchou au s ckého spektra a nutnos asistenta.
Dětem se věnovali 4 vedoucí a asisten , cena: členská 380,-Kč, běžná
450,-Kč.
Ubytováni jsme byli v prostorné herně ZŠ a MC Na rovině v centru lázeňského městečka. Tématem pobytu byly domy a domečky, které jsme si
prohlíželi při vycházce po naučné stezce vedoucí lázeňským parkem a
městem, vytvářeli z modelovací hmoty, ze stavebnice i při lepení koláže.
Vydali jsme se také na procházku do přírodní rezervace Bohdanečský
rybník. Rodiče měli možnost v den příjezdu po předání dě pobesedovat
s Mgr.Janou Hrázskou o alterna vních pedagogických směrech.

Podzimního respitního pobytu se zúčastnilo 16 dě z 9 rodin, z toho 4
dě s nutnos asistenta (jedno z dě na invalidním vozíku).
Dětem se věnovalo 6 vedoucích a asistentů, cena: členská 100,-Kč,
běžná 300,-Kč.
I v tomto případě se jednalo o doprovodný pobyt k Maminkám. Pro dě
byly připraveny hry a výtvarné a sportovní činnost v prostorách MC i v
sousední tělocvičně. Také jsme se prošli po městě i okolí, několik zájemců navš vilo muzeum modro sku a všichni jsme zhlédli muzikál Hrabě
Monte Christo v nastudování místního amatérského souboru. V neděli
jsme se vydali na farmu U lamáka, kde si dě mohly pohrát se zvířaty.

6. - 8.5.2011 DDM Hlinsko, „Kdo si hraje, nezlobí!“
Tohoto respitního pobytu se zúčastnilo 12 dě ze 6 pěstounských rodin,
z toho 6 dě s potřebou asistenta.
Dětem se věnovalo 6 vedoucích a asistentů, cena: členská: 0,- , běžná:
300,-Kč.
Víkendovka pro dě probíhala ve stejném termínu jako setkání Maminky. Byl to víkend plný her a sportování v prostorách DDM, na zahradě, v
přírodě i v blízkém plaveckém bazénu. Dě také vytvořily pro maminky
přáníčka k Svátku matek.
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> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

letní týdenní integrované tábory

maminky

Cíl: odpočinek náhradních rodičů a pěstounů, atrak

Jedná se o tradiční víkendové setkávání adop vních maminek, pěstounek,
žadatelek a zájemkyní o NRP

vní, kvalitní a bezpečný
program pro dě a dospívající, včetně dě se specifickými potřebami
> Oba tábory proběhly ve stejném termínu pod jednou střechou, aby se
mohli účastnit z každé rodiny dě různého věku
> Termín: 30.7. - 6.8.2011 v Bartošovicích v Orlických horách
> Obou táborů se účastnilo 31 dě a dospívajících od 5 - 26 let, z nichž 9 mělo
závažné specifické potřeby vyžadující asistenta, další 4 dě vyžadovaly zvýšenou pozornost
> Cena: členská: 1500,-Kč, běžná: 1800,-Kč, osobní asistent: 200,-Kč/dítě
> www.vytvarnytabor.cz

„Tábor plný pohádek a pověs “
> pro 18 dě
> 1 hlavní vedoucí tábora, 3 programoví vedoucí, 6 asistentů
> Hlavní vedoucí: PaedDr. Markéta Havlíčková

„Tábor se starými řemesly“
> 13 dospívajících dě starších 13 let
> 1 hlavní vedoucí tábora, 3 programoví vedoucí, 2 asisten
> Hlavní vedoucí: MUDr. Dagmar Zezulová
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Cíl: relaxace, vzdělávání, sdílení, supervize, svépomocná skupina
> Jsou pořádány 2x ročně, na jaře a na podzim, o dě je v danou dobu
postaráno v rámci respitního pobytu
> Garantem pobytů je Pavla Bažantová
6.- 8.5.2011 "Maminky" v KC Immanuel
Vzdělávací blok na téma připravovaných legisla vních změn v pěstounské
péči (Mgr. Olga Pařízková, RNDr. Miloslava Striová). Pobytu se účastnilo 13
maminek. Program zahrnoval vedle vzdělávacího bloku především sdílení a
relaxaci.
7.-9.10.2011 "Maminky" v Bedřichově (u Blanska)
Na podzim se pobytu účastnilo celkem 18 maminek. Ubytování bylo jednoduché, ale příjemné. Ocenily jsme zejména dobře vybavenou kuchyň. Na
programu bylo opět především sdílení zkušenos , které moderovala Pavla.
Pro zájemce bylo také nachystáno tvoření (svíčky, ručně šitý patchwork,
ubrousková technika), které připravila Iva. V sobotu odpoledne jsme se i
přes nepřízeň počasí vydaly na krátký výlet. Velmi milou návštěvou byla
paní Oktábcová z Nadačního fondu J+T.
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> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

pobyty pro celé rodiny
Pobyty pro celé rodiny jsme
zařadili jako novou ak vitu na
základě poptávky klientů. Náhradní rodiče si mohou s klidným vědomím toho, že dě mají v jejich
blízkos vlastní zajímavý program,
odpočinout, načerpat nové informace z oblas NRP, sdílet s ostatními pěstouny zkušenos
a
problémy. Zároveň však také
mohou získat zpětnou vazbu o
svých dětech od vedoucích a
asistentů dětského programu a
objevovat dítě a jeho silné stránky
v novém prostředí. Především
však v průběhů pobytů může celá
rodina získat silné pozi vní rodinné zážitky, které stmelují rodinné
vazby a na které se dlouho společně vzpomíná.

8. - 10.4.2011 pobyt pěstounských rodin v Karlově pod Pradědem
> vzdělávací blok zaměřený na zvládání výchovně náročného dítěte v NRP,
typy deprivací dítěte (Mgr. Hana Brodníčková)
> návštěva solné jeskyně v Karlově studánce
> dětský program: hry, soutěže a honba za pokladem
> pobytu se účastnilo 5 rodin - celkem 9 dospělých a 15 dě
13. - 20.8.2011 pobyt pěstounských rodin s yFilmem
> v penzionu Gizita (Moravský Beroun)
> 8 rodin (9 dospělých a 15 dě ), 2 organizátoři a 8 lektorů na odborný
tvůrčí program
> členové rodin si pod vedením yFilmu vyzkoušeli, jaké to je být hercem,
režisérem, maskérem, dokonce si i psali noviny nebo se učili fotografovat. V
průběhu pobytu účastníci společnými silami natočili film, na jehož vzniku se
podílela většina účastníků z řad dospělých i dě .
> součás programu byly i tvůrčí dílny, hry, soutěže a večery s odborným
programem pro rodiče
> filmovypobyt.de patridomu.cz

Odborným garantem pobytů pro rodiny je Mgr. Hana Brodníčková.
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> respitní služby
pro rodiny s dětmi v NRP

celkové výstupy projektu
projektu se účastnilo celkem 120 dě z 31 pěstounských a
adop vních rodin
vzdělávacích a relaxačních ak vit se účastnilo celkem 65
pěstounek a pěstounů

16. - 20. listopadu 2011 psychorelaxační pobyt v Písečné u Žamberka
> tento pobyt byl realizován nad původní plán na základě poptávky
pěstounských rodin
> 8 rodin, 26 dě , 19 dospělých, 8 asistentů
> Účastníci společně vytvořili divadelní představení Po stopách Járy Cimrmana a zároveň si vyzkoušeli dílny jako kulisy, tvůrčí psaní, catering a
samotné divadlo. Dospělí si vychutnali masáž lávovými kameny a v předvánočním čase se také vyráběly vánoční dárky: svíčky z včelích plátů, hedvábí,
enkaus ka, patchwork, decoupage.
> Na závěr jsme uspořádali divadelní představení, z něhož byl pořízen
videozáznam na DVD
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40 dě na všech akcích během celého roku vyžadovalo
specifický přístup se zajištěním asistenta - opro předchozím letům se jedná o výrazně vyšší procento, což celkově
zvýšilo náklady na realizaci projektu
bylo poskytnuto celkem 30 individuálních konzultací a
poradenství
dlouhodobé provázení jsme poskytli 3 pěstounským
rodinám
úřadům jsme poskytli zprávu o klientech ve 4 případech (se
souhlasem dotčených klientů)
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podpora

> podpora náhradní rodinné péče

náhradní

medializace

Většina ak vit sdružení je zaměřena nejen na již
vytvořené pěstounské a adop vní rodiny, ale
současně plní i funkci osvětovou, vzdělávací a
podpůrnou pro další zájemce o NRP, žadatele či
sympa zanty. V roce 2011 se našich akcí účastnilo
13 dě a 9 dospělých z 11 rodin se zájmem o NRP,
což má velký význam pro nenásilné a přirozené
porozumění problema ce deprivovaných dě . Na
besedách se účastnilo 6 dalších zájemců o činnost
ve sféře náhradní rodinné péče. Současně jsme se
účastnili řady osvětových ak vit o pěstounské péči
i potřebnos služeb pro rodiny s dětmi v NRP. Tato
činnost byla financována ze sponzorských darů.

V r. 2011 jsme poskytly několik rozhovorů médiím,
v časopise Naše rodina byly uveřejněny dva kazuiscké články o doprovázení rodiny s těžce nemocným dítětem v PP („Už se nescházíme jen kvůli
Denisce“ – duben 2011, „Už víme, že nejsme
jediní“ – květen 2011).
V říjnu jsme se zúčastnili Burzy filantropie nanečisto s projektem na podporu asistentů pro dě se
speciálními potřebami.
O pěstounské péči a nutnos výchovy dě v rodině
vystoupila MUDr. Dagmar Zezulová 29.11.2011 v
pořadu Před půlnocí na ČT 24.

rodinné péče
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a osvěta
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> podpora náhradní rodinné péče

spolupráce
Podstatnou čás naší činnos je navazování spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi s obdobnými cíli. Provázanost systému považujeme za
velmi důležitou.
Kromě individuálně navazovaných kontaktů s
konkrétními dětskými domovy, pracovníky OSPOD
a NNO spolupracujeme:
> s nadačním fondem Malý Noe, který se podílel
ve spolupráci s Olomouckou pobočkou na realizaci finanční pomoci rodinám poskytujícím hos telskou péči pro dě z dětských domovů
> v pracovní skupině zástupců NNO z oblas NRP
> s občanským sdružením Dejme dětem šanci,
které se v jednom ze svých cílů zaměřuje na
podporu hos telské péče
> s pracovní skupinou pro Transformaci péče o
ohrožené dě v Pardubickém kraji
> s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP)
> s organizací LUMOS
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vzdělávání

pracovního týmu
Pracovníci občanského sdružení se zúčastnili vzdělávacích kurzů:
> Září 2011 Kniha života (LUMOS)
> Listopad 2011 Práce na standardech kvality
sociálních služeb (Neziskovky o.s.)
> Prosinec 2011 Kurz PR a fundraising (KONEP)
Dále byly do knihovničky sdružení zakoupeny
odborné publikace k individuálnímu vzdělávání.
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činnost

olomoucké

pobočky
Olomoucká pobočka byla založena
1.3.2010 za účelem spolupráce s nadací
Malý Noe na projektu hos telské péče.
Nadace Malý Noe byla založena v
květnu 2007. Účelem zřízení nadace a
jejím posláním a cílem je ak vní pomoc
dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických
rodičů, ať již to jejich rodiče zemřeli a
nebo to rodiče své dě opus li, či je
týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují
na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví.
Jednatelkou Olomoucké pobočky je
Mgr. Blanka Krausová.

NÁKLADY

výsledek
hospodaření

v roce 2011
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107 688,20 Kč
107 688,20 Kč

služby celkem
> cestovné
> ostatní služby

480 349,12 Kč
33 132,00 Kč
447 217,12 Kč

osobní náklady celkem
> mzdové náklady
> zákonné sociální pojištění

276 878,00 Kč
255 365,00 Kč
21 513,00 Kč

ostatní náklady celkem
> jiné ostatní nákaldy
NÁKLADY celkem

6 952,10 Kč
6952,10 Kč
871 867,42 Kč

VÝNOSY
tržby za vlastní výkony a zboží celkem
> tržby z prodeje služeb
ostatní výnosy celkem
> úroky z bankovního účtu
> ostatní výnosy

výsledek hospodaření
před zdaněním
daň z příjmů

V r. 2011 nevykazovala olomoucká
pobočka žádnou činnost.

spotřebované nákupy celkem
> spotřeba materiálu

výsledek hospodaření
po zdanění

40 957,62 Kč
0,00 Kč

40 957,62 Kč

134 450,00 Kč
134 450,00 Kč
454,92 Kč
354,92 Kč
100,00 Kč

přijaté příspěvky celkem
> přijaté příspěvky (dary) od drobných dárců
> přijaté příspěvky (dary) od nadací
> Nadace Táta a máma
> Nadace J&T
> Nadace VEOLIA
> Nadace GATEMA
> přijaté členské příspěvky

598 629,12 Kč
116 709,32 Kč
475 319,80 Kč
200 000,00 Kč
206 411,00 Kč
15 000,00 Kč
53 908,80 Kč
6 600,00 Kč

přijaté provozní dotace
> provozní dotace od MPSV

179 291,00 Kč
179 291,00 Kč

VÝNOSY celkem

912 825,04 Kč
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bilance
hospodaření

roku 2011

stav k 1. 1. 2011

stav k 31. 12. 2011

krátkodobý majetek
> pohledávky celkem
> poskytnuté zálohy
> pohledávky za zaměstnanci
> pohledávky u finančního úřadu
> krátkodobý finanční majetek
> peníze v hotovos
> peníze na bankovních účtech
> jiná ak va
> náklady příš ch období
> příjmy příš ch období

105 895,36 Kč
14 420,00 Kč
14 420,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
90 706,64 Kč
6 252,00 Kč
84 454,64 Kč
768,72 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

237 766,18 Kč
9 595,00 Kč
4 420,00 Kč
1 966,00 Kč
3 209,00 Kč
178 026,18 Kč
1 468,00 Kč
176 558,18 Kč
53 354,00 Kč
53 354,00 Kč
50 000,00 Kč

AKTIVA celkem

105 895,36 Kč

290 975,18 Kč

77 655,36 Kč
28 680,18 Kč
28 680,18 Kč
48 975,18 Kč
48 975,18 Kč
0,00 Kč
28 240,00 Kč
11 000,00 Kč
11 000,00 Kč
17 240,00 Kč
0,00 Kč
17 240,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

118 612,98 Kč
77 655,36 Kč
77 655,36 Kč
40 957,62 Kč
0,00 Kč
40 957,62 Kč
19 955,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19 955,00 Kč
2 315,00 Kč
17 240,00 Kč
400,00 Kč
102 407,20 Kč
152 407,20 Kč

105 895,36 Kč

290 975,18 Kč

vlastní zdroje
> vlastní jmění
> rezervní fond
> výsledek hospodaření
> výsledek hospodaření roku 2010
> výsledek hospodaření roku 2011
cizí zdroje
> dlouhodobé závazky
> dohadné účty pasivní
> krátkodobé závazky
> závazky k dodavatelům
> závazky k účastníkům sdružení
> závazky ke státnímu rozpočtu
jiná pasiva
> výnosy příš ch období
PASIVA celkem
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struktura nákladů roku 2011

2
3

1. Spotřeba materiálu
2. Cestovné
3. Ostatní služby
4. Mzdové náklady
5. Zákonné sociální pojištění
6. Jiné ostatní náklady

107 688,20 Kč
33 132,00 Kč
447 217,12 Kč
255 365,00 Kč
21 513,00 Kč
6 952,10 Kč

12,35 %
3,80 %
51,29 %
29,29 %
2,47 %
0,80 %

Náklady celkem

871 867,42 Kč

100,00 %

1

6
5

4

struktura výnosů roku 2011
1. Tržby z prodeje služeb
2. Úroky z bankovního účtu
3. Ostatní výnosy
4. Finanční dary od fyzických osob
5. Příspěvěk od Nadace Táta a Máma
6. Příspěvek od Nadace J&T
7. Příspěvek od Nadace VEOLIA
8. Příspěvek od Nadace GATEMA
9. Přijaté členské příspěvky
10. Provozní dotace od MPSV

134 450,00 Kč
354,92 Kč
100,00 Kč
116 709,32 Kč
200 000,00 Kč
206 411,00 Kč
15 000,00 Kč
53 908,80 Kč
6 600,00 Kč
179 291,00 Kč

14,73 %
0,04 %
0,01 %
12,79 %
21,91 %
22,61 %
1,64 %
5,91 %
0,72 %
19,64 %

Výnosy celkem

912 825,04 Kč

100,00 %

4
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5
1

10
6
7

8

9
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předpoklad rozvoje činnos
v roce 2012

Prioritou činnos v roce 2012 je stabilizace pracovního týmu a zvyšování kvality ve stávajících projektech. Soustředit se budeme především na vzdělávání, nahraditelnost a zajištění
kvalifikovaných pracovních sil.
Vzhledem k rozsahu činnos a její struktuře dojde k přemístění kanceláře z nevyhovujících
prostor v Nadačním domě Josefa Plívy do Mul funkčního centra Fabrika ve Svitavách.
Tento krok nám umožní přijmout zaměstnance do hlavního pracovního poměru, což je v
současné době již zcela nezbytné.
V projektu Rozvoj hos telské péče pro dě z dětských domovů budeme rozvíjet spolupráci s vybranými DD a zájemci o HP podle odborné metodiky. Jsou plánovány opět ak vity
jako příprava k HP, provázení, poradenství, osvěta HP a realizace víkendového semináře s
možnos individuálních konzultací. Vzhledem k tomu, že problema ka hos telské péče je
v rámci systému péče o ohrožené dě marginální, nelze zajis t financování tohoto projektu
jinak než cestou sponzorských darů a drobných dárců. Vzhledem k této situaci bude rozvoj
projektu v r. 2012 z velké čás závislý na ekonomických možnostech sdružení.
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> předpoklad rozvoje činnos v roce 2012
V rámci projektu Služby pro rodiny s dětmi v NRP dojde k rozvoji a navýšení nabídky
služeb. Od ledna 2012 bude ve sdružení pracovat respitní asistentka, která bude zajišťovat
individuální potřeby respitní péče pro naše klienty. V rámci respitních služeb bude vytvořen pevný respitní tým, jehož členové zajis veškerou péči o dě z pěstounských rodin na
víkendových pobytech, v rámci klubových akcí probíhajích 1x týdně ve Svitavách, jednodenních výletech a během prázdnin. Tento tým bude mít zajištěna pravidelná intervizní a
supervizní setkávání a další vzdělávání. Cílem je vytvořit bezpečné a známé prostředí pro
dě i jejich rodiče. V průběhu letních prázdnin se opět uskuteční dva integrované tábory:
výtvarně-řemeslný tábor a anglický konverzační tábor. Tato nabídka vyplývá z požadavků
našich klientů.
O dě se speciálními potřebami budou opět pečovat osobní asisten . Práce s osobními
asistenty je důležitým bodem v rozvoji celého projektu.
Tradičně budou realizovány dva víkendové pobyty pro Maminky, v dubnu a říjnu.
I v příš m roce budou připraveny pobytové akce pro celé rodiny se zaměřením na film a
divadlo: prodloužené víkendy v květnu a září, a letní 10 denní Filmový pobyt proběhne v
červenci. Součás všech pobytů bude možnost individuálních konzultací s odborníky a
vzdělávací program pro pěstouny a zájemce o NRP.
I nadále bude probíhat individuální spolupráce s pěstounskými rodinami, konzultace,
poradenství i dlouhodobé provázení.

finanční plán
Projekt Rozvoj hos telské péče pro dě z
dětských domovů bude v roce 2012 financován z darů agentury Thomson Reuters,
nadačního fondu Veolia, daru firmy Gatema,
popř. dalších zdrojů. Rozvoj projektu je možný
pouze se zajištěním alespoň částečného
pracovního úvazku.
Koncem roku 2011 jsme se zúčastnili dotačního řízení na podporu rodiny MPSV s projektem Služby pro rodiny s dětmi v NRP. Dofinancování projektu bude zajištěno z daru J+T, ING
bank fond nadace Terezy Maxové dětem a z
účastnických poplatků klientů, popř. dalších
zdrojů.

Činnost olomoucké pobočky byla rozhodnu m Valné hromady pozastavena. Budeme
hledat další možnos pro zachování či změnu stávajících ak vit.
V rámci podpory pěstounské péče proběhnou další besedy a rozhovory. V roce 2012
budou vydány knihy členek našeho sdružení Mgr. Hany Brodníčkové a MUDr. Dagmar
Zezulové, beletris cké publikace Sama bych se v nebi bála a II. doplněné vydání knihy
Domov je místo, odkud tě nevyhodí... ani když vyrosteš. V nakladatelství Portál vyjde v řadě
Rádci pro rodiče kniha Dagmar Zezulové Pěstounská péče a adopce.
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Naši činnost podpořili:

manželé Kopřivovi, Ing. Miodrag Maksimovič,
Lenka Baráčková, paní Šeděnková, paní Zavřelová,
dobrovolníci, členi a příznivci sdružení

Děkujeme!
design Denny Ellis

