výroční zpráva
o činnos občanského sdružení
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dě patří domů, o.s.
V roce 2012 jsme pokračovali v rozvoji základních programů sdružení, projektu Hos telská péče pro dě z dětských domovů a
projektu Služby pro rodiny s dětmi v NRP, který zahrnuje respitní
pobyty pro dě z NRP a podporu pěstounské péče.

základní údaje o sdružení
Název:
Sídlo:
Kancelář:

Dě patří domů, o.s.
Hradec nad Svitavou 393, 569 01
Mul kulturní centrum Fabrika,
Wolkerova alej 92/18, 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:

Na Luhu 20, Olomouc

Správní rada:

MUDr. Dagmar Zezulová
předsedkyně, statutární zástupce

Pavla Bažantová
místopředsedkyně

Mgr. Michaela Blahutová
členka Správní rady
Kontaktní údaje:

O BSAH VÝRO Č NÍ ZPRÁVY
1. Základní údaje o sdružení v roce 2012
2. Údaje o členství ve sdružení
3. Hos telská péče pro dě z dětských domovů
4. Služby pro rodiny s dětmi v NRP
5. Činnost olomoucké pobočky
6. Hospodaření v r. 2012
7. Předpoklad rozvoje činnos v r. 2013

tel. +420 607 445 250
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 2012 měla naše organizace 2 zaměstnance na 0,6 (pracovnice v ekonomickém a administra vním vedení projektů) a na 0,8 úvazku (pracovnice pro respitní péči). Zbytek činnos
ve sdružení byl vykonáván v rámci smlouvy DPP či DPČ nebo dobrovolnicky. Dobrovolnická
práce ve sdružení zahrnovala ak vní členství. Druhou formou členství bylo členství příspěvkové (příznivci sdružení). K 31. 12. 2012 mělo občanské sdružení 8 ak vních členů a 36 příznivců. Našich činnos se dále účastnilo 33 externistů: 22 asistentů pro dě se speciálními potřetře
řebami a 11 odborných pracovníků.

hos telská péče
pro dě z dětských domovů
Název projektu:
Hos telská péče pro dě z dětských domovů
Koordinátor:
Mgr. Michaela Blahutová
Rozpočet:
249 341,20 Kč
Donátoři:
Dárci fotografické aukce Agentury Reuters
117 610,- Kč
Společnost Gatema
96 091,20 Kč
Nadační fond Veolia
25 000,- Kč

Hlavními partnery programu byli
dárci fotografické aukce Agentury Reuters,
společnost Gatema a Nadační fond Veolia.
Děkujeme moc všem společnostem i drobným
dárcům, bez Vás by to nešlo.
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> hos telská péče

> hos telská péče

pro dě z dětských domovů
Ak vity programu v roce 2012 byly:
Hlavním cílem programu je podpořit
rozvoj hos telské péče pro dě z
dětských domovů (dále jen HP).
Dílčími cíli tedy je umožnit většímu
počtu dě z DD navázat citový vztah,
zažít fungování běžné rodiny, vztahů
v ní, model řešení problémů a získat
stabilní doprovázející osobu, která
dětem může být oporou, jak v dospívání, tak v době po opuštění ústavního zařízení. Těchto cílů se snažíme
dosáhnout zacílenou osvětou a
propagací hos telské péče, individuálním poradenstvím k HP, přípravou zájemců, dlouhodobým provázením hos telů a vytvořením
prostoru pro sdílení zkušenos
hos telů navzájem.
V roce 2012 programem prošlo 44 klientů, kteří využili jedné nebo více ak vit
a zprostředkovaně se dotkla 13 konkrétních dě z DD, které jsou v hos telské
péči.
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OSVĚTA HP
Cílem osvěty je šířit dostatek informací o hos telské péči mezi širokou
veřejnos a případnými zájemci. V roce 2012 proběhly 5 osvětových
akcí, byl publikován jeden článek a HP se objevila jako kapitola v publikaci zabývající se náhradní rodinnou péčí. Šlo konkrétně o tyto akce:
• 6.3.2012
Beseda v MC Hastrmánek v Olešnici
• 31.3.2012
Seminář o HP pro cca 16 zájemců ve spolupráci s Dejme dětem šanci, o.
s., Praha
• 2.4.2012
Beseda o hos telské péči pro sociální pracovníky Pardubického kraje
• 20.10.2012
Seminář o HP ve spolupráci s Dejme dětem šanci, o. s., Praha

• 3.11.2012
Seminář o HP ve spolupráci s Dejme dětem šanci, o. s., Svitavy
• Kapitola o HP v publikaci: D. Zezulová: Pěstounská péče a adopce. Portál,
2012.
• Článek o HP a besedě v Olešnici ve čtrnác deníku Zrcadlo Blanenska a
Boskovicka
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PŘÍPRAVA K HP
V průběhu roku 2012 byla realizována individuální příprava k HP u
celkem 20 nových zájemců o hos telství, z toho 8 párům. Ke klientů
jsme většinou jezdili přímo až k nim domů, což usnadňuje vznik bezpečného
prostředí a umožňuje otevřeně sdílet obavy, mo vace, očekávání. Klien
jsou informováni o tom, jaké jsou dě v dětských domovech, jaké jsou
projevy deprivace u starších dě , probíráme rizikové faktory hos telství, na
závěr pak poskytujeme návod, „jak se nechat oficiálně schválit.“
PROVÁZENÍ HP
V průběhu roku 2012 jsme poskytovali provázení hos telskou péčí 14
klientům, z toho 3 párům. Provázení zahrnuje pravidelné konzultace
s klienty týkající se plánu HP, komunikace s dětským domovem, se sociálními pracovníky, konzultace k chování dítěte s situací s dítětem, řešení sporných situací, doprovázení na úřady a DD v případě komplikovaných situací,
poradenství ohledně komunikace s biologickými rodiči dítěte, mediaci
kontaktu hos telů, rodičů a dítěte apod.
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> hos telská péče
SETKÁNÍ HOSTITELSKÝCH RODIN A ZÁJEMCŮ O HP
Setkání hos telských rodin se uskutečnilo 9. až 11. listopadu 2012 v
Konferenčním centru Imannuel a v komorní atmosféře se jej zúčastnilo 8 hos telů a zájemců s 11 dětmi. Byl zde prostor pro sdílení příběhů,
trénink reakcí v rámci modelových situací, vzájemné poradenství i individuální konzultace problema ckých situací. Paralelně tomuto programu existoval interní vzdělávací seminář pro respitní tým v tréningu poskytování
zpětné vazby.

PORADENSTVÍ HP
V průběhu celého roku 2012 se na naši organizaci obrá lo množství
osob se zájmem o poskytnu informací k HP nebo řešících konkrétní
po že v HP, a to ať již emailem, nebo častěji telefonicky. Mnozí z nich poté
absolvovali přípravu nebo byli dlouhodobě provázeni. Samostatné služby
poradenství (bez návazné přípravy či provázení) zůstalo asi jen 10 klientů.

6

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A TÍM I ÚROVNĚ SLUŽEB
Naším cílem je neustále zvyšovat úroveň našich služeb, proto podporujeme účast našich členů na vzdělávacích kurzech. V roce 2012
jedna z našich ak vních členek absolvovala i dlouhodobý rekvalifikační kurz
lektorských dovednos .
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> hos telská péče
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FINANČNÍ PODPORA RODINY MAIEROVY
A PŘÍBĚH S DOBRÝM KONCEM
V roce 2012 jsme vyčlenili 25000 Kč z daru Agentury Reuters na
podporu pana Maiera a jeho dcery Veroniky, kteří se dostali do finanční
sně, protože měli komplikace s vyplácením důchodu. Sociální pracovnice
rodiny v květnu řešila danou situaci odebráním Verunky a jejím umístěním
do diagnos ckého ústavu, které vážně hrozilo dlouhodobým umístění v
dětském domově. Rodina však měla svého anděla strážného v podobě
paní Zuzany Juppeové, které nebyl osud holčičky lhostejný a rozhodla se
udělat maximum pro to, aby ta nek s dcerou mohli žít dohromady. Stala se
hos telkou Verunky, za mco byla v ústavu a neúnavně vyřizovala sociální
dávky a invalidní důchod, na který měl pan Maier nárok, ale nikdo mu jej
nepomohl vyřídit. Společně s paní Juppeovou se sponzorský dar rodině
věnoval na zaplacení kauce a prvního nájmu bytu a v září s podporou MPSV
proběhla případová konference, kde bylo rozhodnuto, že pokud bude byt
zajištěn, může se Verunka vrá t domů k ta nkovi. Ještě daný týden byly
všechny kroky k novému bydlení zajištěny a Veronika se místo stěhování do
dětského domova mohla vrá t k ta nkovi. Návrat domů se vydařil, rodina
žije spokojeně, i když stále s velkou pomocí jejich strážného anděla paní
Juppeové.

> hos telská péče
Projekt personálně zaš ťovaly Míša Blahutová (přípravy, provázení, poradenství, setkání hos telů, besedy a semináře), Dáša Zezulová (kapitola v
publikaci Pěstounská péče a adopce, provázení, poradenství, seminář a
setkání hos telů) a Pavla Bažantová (přípravy, poradenství, setkání hos telů a odborné semináře).

(příběh byl použit se souhlasem všech zúčastněných)
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respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP
Název projektu:
Služby pro rodiny
s dětmi s náhradní rodinné péči
Koordinátor:
MUDr. Dagmar Zezulová
Rozpočet:
700 116,- Kč
Donátoři:
MPSV
323 448,- Kč
Nadační fond J&T
94 671,- Kč
Nadační fond ING
40 000,- Kč
(podpora filmového pobytu)

Sponzoři
16 296,- Kč
Pardubický kraj
20 000,- Kč
Česká pošta
56 000,- Kč

Projekt byl financován z dotace MPSV, Nadačního fondu J&T, ING Bank Fond Nadace Terezy
Maxové, Česká pošta, z drobných darů získaných prostřednictvím projektu firmy Reuters a
z Burzy filantropie (spol. Adfors Saint-Gobain,
Pardubický kraj a EPR Praha, s. r. o.). Projekt
dále podpořil Pardubický kraj.
Pracovnice pro respitní péči Karina Uzoigwe
byla financována z projektu Regionální individuální projekt „Pružné formy pracovní doby-Šance pro Vás!“ vycházející z dotací ESF ČR a
EU. Dofinancování mzdy – město Svitavy.
Děkujeme vám. Velmi si vaší podpory vážíme.
Věříme, že po přečtení následujících řádků
budete mít podobný pocit jako my, že vaše
podpora byla využita účelně a přinesla mnoho
pohody do pěstounských rodin.
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 pobyty pro celé
rodiny, při nichž byl zajištěn samostatný
program pro dě . Dále od roku 2012 na základě velkého zájmu o letní pobyty poskytujeme
individuální respitní péči pro jednotlivé rodiny.
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> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

cíle projektu

respitní víkendové pobyty

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
2012 tyto ak vity:
4x respitní víkend pro dě
2x týdenní integrovaný tábor
2x Maminky – relaxační a vzdělávací víkendové setkání adop vních maminek, pěstounek a žadatelek o NRP
4x pobyt pro pěstounské rodiny (prodloužený víkend v Písečné, 9denní
pobyt s yFilmem, o. s. v Borovničce – natáčení společného filmu, víkendový
pobyt v Českých Petrovicích, předvánoční víkendové tvoření v Radiměři)
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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:
Bc. Radka Šmardová

> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

2. - 5.2.2012 Základní škola Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy
Pobytu se zúčastnilo 16 dě z celkem 9 rodin, z toho 2 dě s mentální retardací, poruchou aus s ckého spektra a Aspergerovým syndromem, u 2 dě
s nutnos osobní asistence.
Dětem se věnovali 2 vedoucí a 7 asistentů, cena pobytu: členská 200 Kč,
běžná 400 Kč.
Ubytováni jsme byli v prostorách základní školy, k dispozici byla i školní
tělocvična, kterou jsme využívali hlavně k naplánovanému programu,
soutěžím a sportovním ak vitám. Dě si nachystaly večerní představení v
rámci programu „talentmánia“, odpoledne jsme se vydali na „stopovanou“
po stezce napříč Hradcem nad Svitavou. Dále jsme hodně tvořili z papíru a
keramické hlíny.

20. – 22.4.2012 Mateřské centrum Balonek, Praha 4
Této respitní doprovodné akce se zúčastnilo 17 dě z 12 rodin, o které se
starali 2 vedoucí a 4 asisten . Osobní asistence byla nutná u 3 dě . Cena
pobytu: členská 100 Kč, běžná 300 Kč.
Víkendový pobyt pod názvem „Co se skrývá za obrazovkou“ zahrnoval
návštěvu budovy České televize, kde nám poskytli celkovou prohlídku natáčecích prostor a dě si mohly vyzkoušet i některé pohádkové kostýmy. Poté
výtvarně ztvárnily své zážitky a pocity z návštěvy formou pestré koláže. K
dispozici jsme měli i zahradu mateřského centra, kde si dě mohly hrát a
kde jsme uspořádali večerní táborový oheň s opékáním párků a hraním na
kytaru se zpěvem písní. Celá akce byla doprovodným programem k pobytu
„Maminek“ v Dobřichovicích.

8. – 10.6.2012 Květná zahrada u Poličky, okr. Svitavy
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Tohoto respitního pobytu se zúčastnilo 12 dě z celkem 7 rodin, u 2 dě
byla nutná osobní asistence. O dě se starali 2 vedoucí a 6 asistentů. Cena
pobytu: členská 200 Kč, běžná: 400 Kč.
Pobyt se uskutečnil na statku občanského sdružení Květná zahrada – dům
na půli cesty. Program byl tema cky zaměřen na život na farmě. Dě se
seznámily s domácími zvířaty, mohly si vyzkoušet dojení krav nebo přípravu
jídel pro zvířata. Dě si mohly všechny zvířata pohladit, např. krávy, osly,
kozy, prasata atd. Další část programu byla návštěva stáje manželů Machových, kde se všichni mohli svést na koních. Zakončením dne byla příprava
táborového ohně a opékání párků. Součás programu bylo i výtvarné tvoření a společenské hry.
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12. – 14.10.2012 Hrad Svojanov, okr. Svitavy

individuální respitní program

Pobytu se účastnilo 26 dě ze 13 rodin, z toho 3 dě s potřebou osobní
asistence. Dětem se věnovali 2 vedoucí a 8 asistentů. Cena pobytu: členská
200 Kč, běžná: 400 Kč.
Víkend jsme strávili s dětmi na historickém hradě Svojanov. Celý program
vč. her byl veden v duchu staré pověs , která se vztahuje k tomuto místu.
Dě v průběhu víkendu postupně nalézaly ukryté indicie vedoucí k nalezení
12 klíčů od tajné truhly, kterou na závěr celého pobytu otevřely a nalezly v
ní skrytý poklad.

Cíl: poskytnu

respitní péče pro rodiny, které z konkrétních důvodů nemohou využít běžných respitních pobytů (omezená kapacita pobytu, nízký věk,
velká vzdálenost z místa domova atd.)

30.6. – 7.7.2012 Obec Kerhar ce, okr. Ús nad Orlicí
Individuálního programu se zúčastnily 3 dě z pěstounské rodiny, o které se
starali 2 vedoucí. Cena pobytu: 2500 Kč/dítě/pobyt
Dě byly ubytované v chatové oblas , k dispozici po celou dobu byl zahradní bazén. Během pobytu se dě zúčastnily několika výletů – na hradě
Potštejn (Pohádkový les s Krakonošem), Brandýs nad Orlicí (přírodní
labyrint), prohlídka města Svitavy. Dále jsme zdobili trička foukací technikou, vyráběli jsme sádrové masky, pořádali večerní táborové ohně a výtvarnou činnost.
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letní týdenní integrované tábory
Cíl: odpočinek náhradních rodičů a pěstounů, atrak

vní, kvalitní a bezpečný program pro dě a dospívající, včetně dě se specifickými potřebami

4. – 11.8.2012
Výtvarně-řemeslný tábor v obci Tři Studně na Vysočině
Každý den tábora byl tema cky zaměřen na jeden ze světadílů. Dě vyráběly výrobky a hrály hry typické pro daný světadíl, dozvídaly se různé zajímavos , zhlédly film, který se odehrává, případně byl natočen na daném
světadílu a povečeřely jídlo typické pro některou zemi z určeného světadílu.
Výtvarně-řemeslné činnos : ši opiček z froté podkolenek, tvoření zvířátek
ze zažehlovacích korálků, zdobení jídelních hůlek, kaligrafie, masky ze
sádrových obvazů, zdobení ponča atd. Pobytu se zúčastnilo 36 dě , z nichž
přibližně dvě tře ny měly specifické zdravotní a výchovné potřeby. O dě
pečovalo a program zajišťovalo 17 dospělých. Cena tábora: členská: 2200
Kč, běžná: 2500 Kč, příplatek za osobního asistenta 300 Kč.
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11. – 18.8.2012
Anglický konverzační tábor v táborové základně v Olešné
Tábor byl plný anglické konverzace, písniček, ukázky amerických
zvyků a jídel, výlety do okolí (šipkovaná, cesta pro dřevo, hry v lese,
pohádková noční cesta). Součás
programu byly i dva odpolední
výlety (Nové Město na Moravě –
muzeum Igráček, hřiště a Bystřice
pod Pernštějnem – krytý bazén,
náměs ). Tábora se zúčastnilo 24
dě a 8 dospělých.
Cena tábora podle věku: 1800,- Kč,
2000,- Kč, 2250,- Kč, nečlenové
plus 300,- Kč
Tento tábor byl dofinancován z
grantu Pardubického kraje – volnočasové ak vity v částce 30 000 Kč.
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maminky

pobyty pro celé rodiny

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

Pobyty pro rodiny jsme pořádali již druhým rokem. 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 průběhu pobytu může celá rodina získat silné pozi vní
rodinné zážitky, které stmelují rodinné vazby a na které se dlouho společně
vzpomíná.

Cíl: relaxace, vzdělávání, sdílení, supervize, svépomocná skupina
Pořádány 2x ročně, na jaře a na podzim, o dě je v danou dobu postaráno v
rámci respitního pobytu
Garantem pobytů je Pavla Bažantová

20. – 22. dubna 2012 „Maminky“ v Dobřichovicích
Jarního pobytu pro maminky se zúčastnilo 22 žen. Program obsahoval ruční
tvoření (ši pejsků a opic), výlet na Karlštejn a především všude přítomné
sdílení rados i staros . Vedly se i besedy na témata, která si maminky samy
zvolily podle zájmu, který vyplynul z vyplněných dotazníků. Při návštěvě
dětského domova Lety proběhla přednáška pana ředitele Mgr. Řezníčka s
následnou diskusí. Pobyt byl zakončen zpětnou vazbou s hodnocením
celého pobytu a zážitků.

12. – 14. října 2012 „Maminky“ v Radiměři
Na podzim se sjelo celkem 26 maminek. Na programu bylo opět sdílení a
relaxace. Sobotní přednáška a následná debata byla na téma „Komunikace
v rodině – Sebezáchovné pozice dle V. Sa rové“ s Mgr. Jiřinou Holasovou.
Další žhavá témata, která se probírala při moderované diskusi, byla např.
setkání dě s biologickými rodiči, spolupráce se školou a další. Ženy si opět
vyzkoušely ruční tvoření, tentokrát techniku FIMO s Terezou Veitovou. Jako
bonus v závěru pobytu se všechny maminky mohly profesionálně nalíčit s
Hankou Krištofovou.
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Odborným garantem pobytů pro rodiny je Mgr. Hana Brodníčková.

4. – 8. května 2012
Pobyt pěstounských rodin v Písečné u Žamberka
Pobyt se nesl v duchu témata „Po stopách Járy Cimrmana“, účastníci buď
připravovali divadelní hru nebo se podíleli na přípravě cimrmanovského
semináře. Ostatní se věnovali „Hrám bez hranic“ a někteří účastníci si
vybrali odpočinek. V průběhu víkendu jsme navš vili arboretum v Žampachu, diskutovalo se o vybraných tématech, např. o problema ce poruchy
připoutání (a achmentu), rozebíraly se kazuis ky výchovných situací atd.
Došlo i na společné večerní grilování a zpívání s kytarou. V závěru všichni
společně zhlédli jak cimrmanovský seminář, tak nazkoušenou divadelní hru.
Obojí bylo natočeno a distribuováno na DVD. Pobytu se zúčastnilo 9 rodin s
celkovým počtem 23 dě .

22

> respitní služby

> respitní služby

pro rodiny s dětmi v NRP

pro rodiny s dětmi v NRP

13. – 22.7.2012

27. – 30.9.2012

Filmový pobyt rodin v Borovničce s yFilmem
I letošní pobyt byl velmi úspěšný. Všichni účastníci byli rozděleni na 3 skupiny, v jejichž rámci se prostřídali u všech nabízených činnos . Každá skupina
dva dny natáčela film, dva dny vytvářela noviny a fotografovala a dva dny se
účastnila výtvarných dílen, her a drama zací. Další dva volné dny umožnily
účastníkům naplánovat rodinné výlety do Zoo ve Dvoře Králové či na hrad
Pecku. V průběhu pobytu vznikly tři hrané filmy, které byly poslední večer
promítnuty, řada animací, fotografií a několik drama zací. Většinu večerů
se sešli dospělí, aby probírali témata z oblas NRP. Jeden večer vedla
besedu Petra Gelbart k životu v USA a k romské problema ce, která byla a
spojená se zpěvem romských písní. Celého pobytu se zúčastnilo 8 rodin s
počtem 21 dě .

Pobyt pěstounských rodin v Českých Petrovicích
Program byl rozdělen pro rodiče a dě . Rodiče měli 3 vzdělávací tříhodinové
bloky pod vedením MUDr. Dagmar Zezulové a Mgr. Olgy Pařízkové. Témata:
co chybí ve službách pro pěstounské rodiny, poruchy připoutání a raná
pěstounská péče a sebepoškozování u dě s raným traumatem. Dě trávily
díky slunečnému počasí velkou část programu na venkovních ak vitách –
soutěžní disciplíny, hřiště, procházka k Zemské bráně a na sjezdovku. Část
dě natáčela videoklip k písničkám od Svěráka a Uhlíře. Ve volném čase byly
nabídnuty rodinám výtvarné a tvořivé ak vity – malování na hedvábí, fimo,
ručně šitý patchwork. Rodiny měly možnost využít hřiště u chaty či sportovní atrakce u sjezdovky. Pobytu se zúčastnilo 11 rodin s celkovým počtem 24
dě .

23. – 25.11.2012
Pobyt pěstounských rodin v Radiměři
Pro velký zájem o naše pobyty jsme neplánovaně uspořádali poslední akci v
tomto roce, která se nesla v duchu předvánoční atmosféry. Zúčastněné
rodiny se věnovaly hlavně vánočnímu tvoření – pečení, výroba dárků,
ozdob atd. Pobytu se zúčastnilo 6 rodin s celkovým počtem 14 dě .
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klubíčko
Od února 2012 začal ve Svitavách svoji činnost volnočasový klub Klubíčko,
který je určen pro dě z pěstounských rodin, včetně dě se speciálními
potřebami. Činnost zahrnuje:
zajištění volnočasových ak vit pro dě z NRP
vytvoření prostoru pro odpočinek pěstounů
sdílení výchovných či jiných specifik dítěte a nasměrování na odbornou
diagnos ku nebo péči v případě potřeby
v rámci vytvořených vazeb mezi dětmi a pracovnicemi klubu je možné
využít i nabídky individuální péče o dě v případě potřeby (např. v době
návštěvy lékaře či ins tucí, při večerních ak vitách pěstounů mimo
domov, apod.)
V rámci klubu byla připravena dílčí témata se zaměřením na:
dospívající v NRP, práce s iden tou, sebepoznávací ak vity
anglickou konverzaci, popř. doučování anglič ny
arteterapeu cké a artefile cké techniky, tvořivé dílny
rozvoj osobnos formou her
zpětnou vazbu pro pěstouny v případě potřeby
Celkové výstupy projektu:
Projektu se účastnilo celkem 38 rodin s dětmi v NRP a 16 ostatních rodin
(žadatelé, zájemci a sympa zan s NRP, hos telské rodiny).
Celkový počet dě , které se účastnily pobytů opakovaně: 146
Jednorázová účast: 56
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činnost

olomoucké
pobočky

V roce 2012 byla olomoucké pobočce
občanského sdružení Dě patří domů,
o. s. pozastavena činnost rozhodnu m
Správní rady 4. 3. 2012 pro nečinnost.
Po té byla od dubna roku 2012 vedena
jednání o obnovení činnos olomoucké
pobočky s jednatelkou Mgr. Blankou
Krausovou. Bylo rozhodnuto o změně
činnos pobočky, odvolání současné
jednatelky Správní radou na její vlastní
žádost a jmenování nové jednatelky a
osoby zodpovědné za výkon SPOD.
Rozhodnu m Správní rady byla činnost
olomoucké pobočky obnovena ke dni 1.
10. 2012.
Jednatelkou pobočky byla jmenována
Mar na Janalíková.
Osobou zodpovědnou za výkon SPOD je
Bc. Jana Vlčková.
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olomoucká pobočka

příjmy

a výdaje
V roce 2012 olomoucká pobočka uspořádala dvě jednodenní akce:

v roce 2012

24.10.2012

Celkové příjmy 1 394 752 Kč

Promítání filmu Mě přinesl čáp a
beseda s autorem Danielem Zezulou
Místo konání:
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Určeno pro: veřejnost
Počet účastníků: 50

Celkové výdaje 1 390 563 Kč

1.12.2012
Vánoční tvoření
Místo konání:
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Určeno pro: náhradní rodiny
a zájemce o náhradní rodinnou péči
Počet účastníků: 5 rodin

Přijaté sponzorské dary
Získané státní dotace
Získané příjmy z nadačních fondů
Příjmy od klientů

374 480 Kč
469 448 Kč
185 798 Kč
365 026 Kč

(účastnické a členské poplatky)

Výdaje projektu Respitní služby

700 116 Kč

(středisko 21-27)

Výdaje projektu Podpora pěstounské péče

284 220 Kč

(středisko 40, 50, 51, 60)

Výdaje projektu Hos telská péče

249 341 Kč

(středisko 32-36)

Výdaje projektu Anglický konverzační tábor

73 500 Kč

(středisko 71, 72)

Výdaje sdružení neprojektové
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83 386 Kč
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výsledovka
počáteční stav

obraty
za období MD

za období D

rozdíl

koncový stav

Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Z8konné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

103 097,00 Kč
31 337,00 Kč
618 550,67 Kč
537 999,00 Kč
76 284,00 Kč
23 295,50 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

103 097,00 Kč
31 337,00 Kč
618 550,67 Kč
537 999,00 Kč
76 284,00 Kč
23 295,50 Kč

103 097,00 Kč
31 337,00 Kč
618 550,67 Kč
537 999,00 Kč
76 284,00 Kč
23 295,50 Kč

Náklady celkem

0,00 Kč

1 390 563,17 Kč

0,00 Kč

1 390 563,17 Kč

1 390 563,17 Kč

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné statní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

6 020,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
772,00 Kč
28 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

322 860,00 Kč
4 169,00 Kč
410,04 Kč
2 240,20 Kč
563 699,00 Kč
11 500,00 Kč
524 666,20 Kč

316 840,00 Kč
4 169,00 Kč
410,04 Kč
1 468,20 Kč
535 699,00 Kč
11 500,00 Kč
524 666,20 Kč

316 840,00 Kč
4 169,00 Kč
410,04 Kč
1 468,20 Kč
535 699,00 Kč
11 500,00 Kč
524 666,20 Kč

Výsledky celkem

0,00 Kč

34 792,00 Kč

1 429 544,44 Kč

1 394 752,44 Kč

1 394 752,44 Kč

číslo a název účtu

náklady
501
512
518
521
524
549

výnosy
602
604
644
649
682
684
691
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Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

4 189,27 Kč
4 189,72 Kč

předpoklad rozvoje činnos

v roce 2013
V roce 2013 bude naše organizace reagovat na přije
novely zákona o SPOD, a to jak nabídkou služeb, tak
změnou charakteru práce. Dosavadní činnost měla
převážně charakter reakce na poptávku klientů. V
současné legisla vní situaci vyvstává potřeba profesionalizace činnos , nastavení standardů, stabilizace
personálního zajištění služeb a vytváření prostředí
všestranné spolupráce a podpory pěstounských rodin.
Předpokládáme nárůst pracovníků na HPP, vytvoření
nové pracovní pozice klíčového pracovníka pro
pěstounské rodiny s uzavřenou dohodou o výkonu PP,
změnu charakteru respitní služby dle potřeb konkrétních pěstounských rodin, navázání širší spolupráce s
externími odborníky, zajištění vzdělávání pěstounů. I
nadále budeme spolupracovat v Krajské koordinační
skupině a nově jsme také součás pilotního ověřování
standardů kvality a podílení se na vytváření manuálu k
NRP.
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> předpoklad rozvoje činnos v roce 2013

Projekt hos telské péče bude dočasně redukován na
spolupráci se stávajícími klienty, částečné provádění
individuálních příprav a osvětové semináře ve spolupráci s Dejme dětem šanci, o. s. Omezení ak vit je
způsobeno především nedostatečnou lidskou kapacitou, kdy se chceme soustředit především na stabilizaci
a rozvoj služeb pro pěstouny. Hos telská péče je však
pro nás stále důležitým tématem a v budoucnu se k
jejímu rozvoji plánujeme opět vrá t.
Nově bude zahájen projekt spolupráce se zájemci o
pěstounskou péči ve spolupráci s Poradnou pro rodinu
Pardubického kraje. Projekt navazuje na naši zkušenost, že zájemci o pěstounskou péči nejlépe porozumí
této problema ce při možnos využít individuální
kontakt s pracovníky sdružení, nastavením bezpečného
prostředí pro sdílení očekávání a obav a cílené spolupráce již před přije m dítěte do PP. Zájemcům nabízíme i účast na společných akcích s dětmi v PP a pěstounskými rodinami.
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> předpoklad rozvoje činnos v roce 2013

Od 1.1.2013 bude navíc zahájena činnost nově zřízené
pobočky v Ús nad Labem. Pobočka bude rozvíjet
služby pro pěstounské rodiny v ústeckém kraji.
V roce 2013 tedy čeká Dě patří domů, o. s. prudký
rozvoj a profesionalizace služeb, expandování do
nového regionu nebo nastavování procesů a způsobů
řízení v naší organizaci. Naším cílem je zachovat
osobní, individuální přístup a vysokou odbornost, na
které jsou naši klien zvyklí, a zároveň se rozvíjet tak,
abychom zvládli fungovat jako profesionální organizace, která má v souladu všechny požadavky vůči státu,
právu, zaměstnancům, odborné úrovni a kvalitě služeb.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň a budeme se
moci společně potkávat i v tomto divokém transformačním období a společně rozvíjet nejen služby pro
pěstouny, ale také spoluutvářet nový – lepší směr,
kterým se péče o ohrožené dítě v české republice
vydává. Držte nám proto palce, bude to jistě zajímavý a
pestrý rok!
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