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V roce 2013 se po přije  novely zákona o sociálně-právní ochraně dě  zcela změnil charakter 
práce organizace, která dosud fungovala jako zájmové sdružení. Naše činnost v základních 
projektech zaměřených na podporu pěstounských rodin byla převedena do profesionální 
roviny, navýšili jsme počet pracovníků a vypracovali kompletní standardy pro práci s klienty, 
včetně zajištění odborného provázení, respitních služeb, výpomoci, vzdělávání pěstounů i 
zaměstnanců a řešení krizových situací. Od 1. 1. 2013 byla zahájena činnost nově vzniklé 
ústecké pobočky v Ús  nad Labem.
Druhým základním projektem organizace je podpora hos telské péče.
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kde nás najdete
Vzhledem ke změně charakteru 
činnos  organizace jsme si koncem 
roku 2013 pronajali nové prostory v 
historickém domě na Náměs  Míru ve 
Svitavách, které lépe odpovídají 
stávajícímu rozsahu práce a potřebám 
klientů. Malá kancelář v Mul kultur-
ním centru Fabrika, o kterou jsme se 
organizačně dělili s další organizací, již 
nevyhovovala ani prostorově, ani z 
hlediska standardů organizace.

údaje o členství ve sdružení
V roce 2013 měla naše organizace 2 zaměstnance 
na celý úvazek (klíčová pracovnice a koordinátor-
ka klíčových pracovníků, pracovnice v ekonomic-
kém a administra vním vedení projektů) a jedno-
ho zaměstnance na 0,8 úvazku (pracovnice pro 
respitní péči). Zbytek činnos  ve sdružení byl 
vykonáván v rámci smluv DPP či DPČ nebo dobro-
volnicky. K 31. 12. 2013 mělo občanské sdružení 
44 členů. V roce 2013 jsme uzavřeli dohodu o 
výkonu pěstounské péče se 32 rodinami. Našich 
činnos  se dále účastnilo 51 externistů, 18 
asistentů pro dě  se speciálními potřebami a 11 
odborných pracovníků.
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provázení pěstounských rodin 
vzdělávací a respitní služby
Naším cílem je nabídnout komplexní služby 
rodinám klientů dle jejich aktuální potřeby. 
Koordinátorkami dílčích ak vit jsou:

1 provázení rodin,
koordinátorka klíčových pracovníků
Mgr. Michaela Blahutová

2 koordinátorka vzdělávání,
spolupráce s lektory
Pavla Bažantová

3 koordinátorka respitní péče,
metodické vedení
MUDr. Dagmar Zezulová
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provázení rodin
1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela o sociálně právní ochraně dě , která upravuje mimo jiné 
i práva a povinnos  pěstounů, specifikuje podmínky pro pěstounskou péči na přechodnou 
dobu a poskytovatelům služeb vymezuje pověření, standardy kvality i další závazné podmínky 
k výkonu této činnos . 
Na základě této novely jsme se rozhodli poskytovat našim klientům komplexní služby zahrnu-
jící vše, co pěstounská rodina potřebuje a to s důrazem na kvalitu a kon nuitu.  V únoru 
loňského roku jsme proto našim dosavadním klientům zaslali nabídku k sepsání dohody o 
výkonu pěstounské péče, která provázení a další podpůrné služby každé rodině zabezpečuje. 
V roce 2013 jsme tak provázeli celkem 32 pěstounských rodin, v nichž vyrůstalo 67 dě  v 
pěstounské nebo poručenské péči, z toho 2 rodiny byly na přechodnou dobu.
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Rozhodli jsme se, že v rámci principu transparentnos  by rodina měla vědět, jak nakládáme s 
prostředky, které na jejich služby obdržíme od státu. Z příspěvku na jednu rodinu, který byl 
maximálně 48000 za rok (dle počtu měsíců smlouvy), jsme tak polovinu určili na pokry  
služeb klíčového pracovníka zajišťujícího doprovázení (mzda, cestovní doklady, telefony, 
školení apod.) a polovinu určili jako tzv. „budget“ rodiny, z něhož mohli pěstouni proplácet 
služby jako je povinné vzdělávání, individuální hlídání, výpomoc s péčí o dítě, respitní pobyty, 
psychologická vyšetření apod. Finanční prostředky, které rodiny nevyužily, byly převedeny do 
účetního střediska s názvem „Solidární rezerva,“ z něhož v roce 2014 budeme čerpat finance 
pro rodiny s větším počtem dě . Každé rodině to ž, bez ohledu na počet dě  a výši budgetu 
garantujeme 14 dní odpočinku bez všech dě  (včetně biologických či osvojených) a 24 hodin 
vzdělávání pro oba pěstouny.
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Protože nabídka různých organizací k provázení pěstounskou péčí je velmi široká, rozhodli 
jsme se úzce profilovat. Za stěžejní tak považujeme kvalitní dlouhodobé provázení klíčovým 
pracovníkem a kvalitní respitní péči šitou na míru dané rodině.
Pro službu provázení mělo Dě  patří domů, o. s. v roce 2013 celkem 6 klíčových pracovníků, 
pouze jednoho na plný úvazek, přičemž kapacita klíčového pracovníka je maximálně 20 rodin, 
mnohdy však méně.  Hlavní náplň práce tzv. „klíčáka“ je komplexní podpora pěstounské 
rodiny realizovaná především osobním kontaktem jak s pěstouny, tak se všemi dětmi, případ-
ně i s biologickými rodiči dítěte či dalšími odpovědnými nebo dítě  blízkými osobami. V 
případě stabilní situace v rodině klíčový pracovník rodinu navštěvuje alespoň jednou za dva 
měsíce, a to osobně v jejich domácnos . V případě potřeby však v loňském roce nebylo 
výjimkou, kdy klíčová pracovnice u některých rodin byla i vícekrát v daném měsíci a kontakt 
doprovázely telefonáty i emaily několikrát v týdnu. Obsahem práce našich klíčových pracovnic 
je sdílení rados  i staros  pěstounů, poradenství k vývojovým specifikám dítěte, projevům 
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deprivace a raného traumatu, k problémům s chováním, k dávkám, právním otázkám.
Při práci s dítětem klíčový pracovník využívá zájmů každého konkrétního dítěte, tráví s ním 
volný čas, ale také občas cíleně pracuje na rozvoji sebedůvěry, sebepoje , zvládání emocí. Dle 
věku dítěte využívá zajímavých technik a her. Speciální pozice klíčového pracovníka je v 
podpoře rozvoje iden ty dítěte a podpoře kontaktu s biologickou rodinou. U několika dě  
byla v loňském roce započata práce na jejich životním příběhu prostřednictvím „knihy života,“ 
8 pěstounských rodin udržovalo kontakt s biologickými rodiči dítěte, některé prostřednictvím 
asistovaného kontaktu řízeného klíčovou pracovnicí. 

V průběhu roku 2013 dvě rodiny ukončily provázení a to z důvodu zle los  posledního 
pěstounského dítěte. S mladými dospělými jsme však byli v kontaktu ještě minimálně půl 
roku, kdy využívali dodatečné podpory svého bývalého klíčového pracovníka v situacích, kdy 
si nevěděli rady. 

provázení

rodin
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vzdělávání pěstounů
Povinnost zajis t vzdělávání pro pěstouny vedla ke změně obsahu některých našich dlouho-
dobých ak vit, které jsme pořádali již v minulých letech. Jedná se především o tradiční 
„Maminky“ a o víkendové či několikadenní pobyty pro celé rodiny. Nově jsme také v našich 
pobočkách zajis li několik jednodenních seminářů pro pěstouny. 

Novela zákona o SPOD,
role klíčového pracovníka v rodině
Mgr. Michaela Blahutová
Železná u Berouna
Svitavská centrála
pěstounky, adop vní maminky a zájemkyně o NRP 
16
16

téma
 

lektor
místo konání

organizační zajištění
určeno pro

počet účastníků
počet hodin vzdělávání

vícedenní vzdělávací akce

4.– 5. 5. 2013
Vzdělávací víkend pro maminky
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Poruchy připoutání,
pěstounská péče na přechodnou dobu
MUDr. Dagmar Zezulová
RS Radiměř
Olomoucká pobočka
pěstounky, adop vní maminky a zájemkyně o NRP 
13
16

téma
 

lektor
místo konání

organizační zajištění
určeno pro

počet účastníků
počet hodin vzdělávání

11.– 13. 10. 2013
Vzdělávací víkend pro maminky

Psychologickou a psychiatrická pomoc
v péči o dě  s rizikovým chováním
MUDr. Anna Hanušová, Mgr. Olga Pařízková
RS Radiměř
Svitavská centrála
pěstouny 
17
16

téma
 

lektor
místo konání

organizační zajištění
určeno pro

počet účastníků
počet hodin vzdělávání

22.– 24. 11. 2013
Vzdělávací víkend v Radiměři
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jednodenní semináře a besedy

27. 4. 2013beseda
Co mi pěstounství dalo a vzalo
Jana Fran ková
Teplice
Ústecká pobočka
náhradní rodiče
15
6

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

9. 2. 2013beseda
Životní příběh jedné pěstounské rodiny
Mgr. Hana Brodníčková
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče i zájemce z řad veřejnos
8
2

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

19. 10. 2013seminář
Problémové a rizikové chování, ADHD, SPU, SPCH
PhDr. Olga Pařízková
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče
20
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

14. 9. 2013seminář
Vzdělávání dě  v NRP
Mgr. Hana Brodníčková
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče
20
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

15. 6. 2013seminář
Osamostatňování dě  z náhradních rodin
MUDr. Dagmar Zezulová, Lucie Brodníčková
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče
17
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání
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jednodenní semináře a besedy

23. 11. 2013seminář
Partnerské vztahy, jak nevyhořet při péči o dě
PhDr. Romana Boháčová
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče
17
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

16. 11. 2013seminář
Kontakt s biologickou rodinou v praxi
MUDr. Veronika Uhlířová
Teplice
Ústecká pobočka
náhradní rodiče
12
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

pobyty a akce pro celé rodiny

7. - 9. 6. 2013rodinný pobyt
Deprivace u dě  a jak s ní pracovat
Mgr. Hana Brodníčková
RS Třebušín u Litoměřic
Ústecká pobočka
náhradní rodiny
9 rodin (20 dě , 12 dospělých)
14

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

24. - 26. 5. 2013relaxační pobyt
Videotrénink interakcí
Mgr. Jiřina Holasová
RS Radiměř
Olomoucká pobočka
náhradní rodiče
7 rodin (21 dě , 12 dospělých)
8

téma 
lektor

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků

počet hodin vzdělávání

16. 3. 2013velikonoční tvoření
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Olomoucká pobočka
náhradní rodiny a zájemce o náhradní rodinnou péči
7 rodin, celkem 26 účastníků (17 dě , 9 dospělých)

místo konání
organizační zajištění

určeno pro
počet účastníků
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respitní péče
Nabídka respitní péče navazuje na dlouhodobý 
projekt organizace, která již v minulých letech svými 
službami vycházela z přirozené potřeby odpočinku 
pěstounských rodičů. I v nové podobě zahrnuje 
především pobyty pro dě  vyrůstající v pěstounských 
rodinách se zajištěním osobní asistence pro dě  se 
specifickými potřebami, je však rozšířena i o další 
formy respitních služeb: individuální respitní péče, 
individuální respitní pobyt a finanční podpora 
začleňování pěstounských dě  do běžné dětské 
skupiny (příspěvky na tábory, sportovní soustředění a 
jiné zájmové akce, apod.). Personálně se na respitní 
péči podílí 8 stabilních pracovníků respitního týmu a 
řada sezónních kolegů. 
Vzhledem k vysokému podílu dě  se speciálními potřebami, které se účastní námi organizova-
ných pobytů, byly náklady na jednotlivé ak vity dofinancovány z dotace MPSV, Nadačního 
fondu Veolia, Nadačního fondu J&T, Nadačního fondu Namasté spol. Henkel, organizace 
Thomson Reuters, a z Burzy filantropie (spol. Adfors Saint-Gobain, Pardubický kraj, město 
Svitavy a EPR Praha, s. r. o., AB Plast). Projekt dále podpořil samostatně Pardubický kraj a 
město Svitavy. Díky této podpoře jsme mohli zajis t individuální péči pro všechny dě , které 
to potřebovaly.
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respitní víkendové pobyty
Cílem je zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů, vč. specifických potřeb 
dě  se zvýšenými zdravotními nároky (podávání léků, pomoc se samoobsluhou a další pečova-
telské úkony) na respitních pobytech nebo v domácnos  klientů, formou zájmové a vzdělávací 
činnos  v kolek vu dalších dě . Integrace dě  s hendikepem mezi zdravé vrstevníky.

K dětem se specifickými potřebami, poruchami a zdravotními omezeními jsme zajis li asisten-
ty pro zvýšení bezpečí všech zúčastněných, přičemž mezi asistenty jsou také asisten  romské-
ho etnika, což přináší jak dětem, tak pěstounům pozi vní vzory v jejich okolí. 

v rámci respitních pobytů jsme realizovali v roce 2013 tyto ak vity:
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respitní víkendové pobyty

31. 1. – 3. 2. 2013 Rekreační středisko Radiměř, okr. Svitavy
Pobytu se zúčastnilo 14 dě  z celkem 7 rodin, u 2 dě  byla nutnost osobní asistence.
Akci vedl 1 hlavní vedoucí a 4 respitní pracovníci (programoví vedoucí). Ubytovací podmínky 
naprosto vyhovovaly našim požadavkům (bezpečné prostředí, přírodní lokalita). Téma pobytu 
bylo Dobývání severního pólu, které probíhalo na základě několika her: plavba na lodích 
(židlích), hra na eskymáckou paměť, pašeráci. Veškeré zážitky si dě  zapisovaly do vlastnoruč-
ně vyrobených deníků. Jednalo se o prodloužený víkend v rámci pololetních prázdnin.

8. – 10. 3. 2013  Rekreační středisko Radiměř, okr. Svitavy
Této respitní  akce se zúčastnilo 15 dě  z 9 rodin,  kterou vedl hlavní vedoucí a 3 respitní 
pracovníci . Osobní asistence byla nutná u 2 dě . 
Víkendový pobyt pod názvem „Vítání jara (tvořivé dílničky)“ obsahoval tvoření jarních 
zapichovátek do kvě náčů, hedvábných šátků a sázení pšenice na Velikonoce. Dále procházka 
po okolí, venkovní hry a nácvik na program „Respitní tým hledá svůj talent“. 

12. – 14. 4. 2013 Rekreační středisko Radiměř, okr. Svitavy
Tohoto respitního pobytu se zúčastnilo 10 dě  z celkem 6 rodin, u 2 dě  byla nutná osobní 
asistence. O dě  se staral vedoucí akce, 3 respitní pracovníci a 2 asisten  k dětem. Program 
byl tema cky označen jako Aprílová víkendovka. Dě  tvořily masky a kostýmy na večerní 
zábavný karneval plný karnevalových her a soutěží, v závěru proběhla dětská diskotéka. 
Součás  programu bylo i výtvarné tvoření, bužírkování a společenské hry.

3. – 5. 5. 2013  Rekreační středisko Železná u Berouna
Pobytu se účastnilo 10 dě  ze 6 rodin, z toho 1 dítě s potřebou osobní asistence. Akci vedl 
vedoucí a 2 respitní pracovníci. 
Pobyt byl uskutečněn v rámci doprovodného programu pro dě  při vzdělávání („Maminky“). 
Tvořili jsme slepovaná přáníčka pro maminky v rámci blížícího se Dne matek. Další část progra-
mu byl spíše pohybově zaměřen, strávili jsme ho venku hraním společenských her a skákáním 
na trampolíně. Následovala turis cká procházka místní přírodní krajinou s pochodovými 
hrami a písněmi.

7. – 9. 6. 2013  Třebušín u Litoměřic
Akce se zúčastnilo 18 dě  a z toho 2 dě  s potřebou osobní asistence. Péči zajis li 2 vedoucí 
a 5 asistentů. Celým pobytem nás provázela týmová hra „dopadení lupiče“ – hledání stopy, 
překonávání překážek a otevření truhly s pokladem. Dále dě  tvořily zvířátka z rychleschnoucí 
hlíny a technikou plstění.

28. – 30. 6. 2013 Rekreační středisko Radiměř, okr. Svitavy
Této respitní  akce se zúčastnilo 12 dě  ze 7 rodin. Pobyt vedl 1 vedoucí a 3 respitní pracovníci. 
Osobní asistence byla nutná u 3 dě . 
Pobyt jsme zahájili hrou „fňáky a a fafrňáky“, což znamenalo sbírat obrázky na základě splnění 
různých úkolů. Čím úspěšnější splnění, m větší počet obrázků s fňáky a fafrňáky mohl 
účastník získat. Další část akce pokračovala túrou do vesnice Vendolí, kde proběhl zbytek 
respitního pobytu. Jednalo se o statek s koňmi. Večer jsme připravili táborový oheň s dopro-
vodem hry na kytaru. Nedělní program si pro nás nachystalo občanské sdružení Bonanza. Dě  
se mohli svést na koních a vyzkoušet si několik terapeu ckých cviků. Součás  programu byla i 
péče a práce kolem koní.

18
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respitní víkendové pobyty

11. – 13. 10. 2013 Turis cký areál Pohoda, Březová nad Svitavou
Pobytu se účastnilo 9 dě  ze 6 rodin, z toho 3 dě  s potřebou osobní asistence. Akci vedl 
vedoucí, 1 respitní pracovník, 2 instruktoři a 3 asisten  k dětem. Jednalo se o doprovodný 
program při „Maminkách“.
V první čás  programu dě  vytvářely podzimní strom a hrály venkovní hry. Následně probíhaly 
hry na posílení motoriky, vnímání a spolupráce vč. procházky po okolí. V závěru pobytu jsme 
navš vili místní lanový park a rozhlednu Járy Cimrmana.

27. – 30. 10. 2013 RS Nad Starým mlýnem, Hřebečníky Šlovice
Této respitní  akce se zúčastnilo 20 dě  ze 7 rodin, z toho 3 dě  s potřebou osobní asistence. 
Akce proběhla ve Středních Čechách v blízkos  města Rakovník. Program byl organizovaný v 
rámci hry „Za králem lesních skřítků“, kdy dě  tvořily mapy, vyráběly pevnos , hrály venkovní 
hry nebo procházely místní přírodní krajinu.

22. – 24. 11. 2013 Táborová základna Olešná, Nové Město na Moravě
Této respitní  akce se zúčastnilo 17 dě  z 8 rodin, z toho 3 dě  s potřebou osobní asistence. 
Během tohoto pobytu si dě  mohly vyrobit krmítka pro ptáčky a následně je vyvěsit v přírodě 
na stromy. Proběhlo několik táborových her v prostorách základny i venku. V závěru si dě  
mohly vyrobit figurky ze strouhaného mýdla.

9. – 11. 8. 2013 Hradec nad Svitavou, sídlo sdružení
Individuálního programu se zúčastnily 2 dě  z pěstounské rodiny, o které se starala 1 vedoucí. 
Tento respitní program byl zorganizován na základně naléhavé potřeby rodiny. Proběhl v 
Hradci nad Svitavou pod dozorem respitní pracovnice, která pro ně připravila individuální 
program.
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individuální respitní pobyt
Cílem je poskytnu  respitní péče v naléhavých případech pro rodiny, které z konkrétních 
důvodů nemohou využít běžných respitních pobytů (omezená kapacita pobytu, nízký věk, 
velká vzdálenost z místa domova atd.). Individuální respit se poskytuje mimo místo bydliště 
klientů.

dlouhé letní respitní pobyty
Pobyty jsou určeny pro dě  ve školním věku, mají charakter integrovaného tábora. Každý 
pobyt má svůj tema cký mo v postavený na hrách, sportu, ale také na seberozvojových a 
dovednostních ak vitách. V obou letních měsících bylo možné zajis t 7 nebo 14 dní souvislé-
ho pobytu pro všechny dě  z jedné rodiny.
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6. – 13. 7. 2013  Ekologicko-turis cký pobyt v Radiměři
Pobyt byl zaměřen na ekologickou osvětu, rozšíření znalos  dě  v oblas  přírodních zákonů s 
prvky turis ky. 
Dě  navš vili Ranč Hidalgo, kde proběhl výukový program „Život na ranči“ s jízdou na koních. 
Dalším cílem byla Záchranná stanice volně žijících živočichů, kde mohly vidět velký počet 
opuštěných či různým způsobem ohrožených zvířat. Součás  programu byla návštěva třídírny 
plastového odpadu Liko Svitavy. V táboře proběhla i ukázka agility, záchrany v terénu a 
canisterapie s pejskem Temi. Krom jiného si dě  užily i svitavský bazén, venkovní hry a sběr 
lesního ovoce. Po celou dobu byla dětem podávána makrobio cká strava, kterou připravoval 
zkušený kuchař. Pobytu se zúčastnilo 20 dě  ze 12 rodin. O celou akci se starali 4 instruktoři, 
2 respitní pracovníci a 6  asistentů.

13. – 20. 7. 2013 Týdenní filmový pobyt v Radiměři
Letošní filmový pobyt navázal na předchozí ročníky, nově však byl pojat jako pobyt pro dě , 
nikoli celé rodiny. Během pobytu vznikly 4 krátké filmy, které byly inspirovány začátkem 
kinematografie. Dě  si celé aranžmá připravovaly samy. Podílely se ve skupinách na scénáři, 
tvorbě kostýmů a kulis, natáčení a skládaly i vlastní hudbu k filmu. Doprovodnými programy 
byly hry, herecká průprava a savování triček. Večerní program byl rozdělen podle věku a 
mentální úrovně dě . Starší dě  si vyrobily pinholovou kameru a získaly z ní originální fotogra-
fie. Pobytu se zúčastnilo 24 dě   ze 16 rodin. Odbornou část zajis li 4 instruktoři, o dě  se 
dále starali 3 respitní pracovníci a 4 asisten  k dětem.

dlouhé letní respitní pobyty

11. – 18. 8. 2013 Týdenní anglický konverzační pobyt
Anglický tábor byl veden podobně jako loňský a to v duchu anglické konverzace, seznamování 
s britskými zvyky a stravou. Součás  programu byl výlet do okolí – Březová nad Svitavou a 
následná návštěva lanového parku a místní rozhledny. Mezi asistenty byla i dobrovolnice ze 
Španělska, která komunikovala s dětmi pouze v anglickém jazyce, což byla pro dě  velmi 
zajímavá výzva. Pobytu se zúčastnilo 24 dě  z 9 rodin, z toho 6 s potřebou osobní asistence. 
Program vedl 1 hlavní vedoucí, 5 instruktorů a jazykových lektorů a 5  asistentů k dětem.

18. – 25. 8. 2013 Týdenní výtvarně-řemeslný pobyt v Radiměři
Program byl pojat jako celotáborová hra ze starověkého Egypta. V rámci této hry si dě  
vyráběly oděv, šperky, amulety, svícny, hedvábné šály a keramické sošky. Tvořivý program byl 
doplněn dalšími hrami, soutěžemi a hudebními večery. Každý den byl zahájen táborovou 
hymnou a skupinovou schůzkou, při níž se dě  dozvídaly, co se bude daný den dít. Systém 
hodnocení dě  byl dvojí: kameny a vzkazy. Obě formy dě  přijímaly velmi dobře. Pravidla 
(táborový řád) byl sepsán formou Zákoníku mumie Merit. Pro dě  tak bylo snadnější jej 
dodržovat. Akce se zúčastnilo 24 dě  z 6 rodin, o které se starali 4 vedoucí, 4 respitní pracov-
níci a 4 asisten  k dětem.

Klubíčko
V roce 2013 jsme pozastavili činnost volnočasového klubu Klubíčko, jelikož nebyl zcela využit 
jeho záměr. V případě více zájemců jsme připraveni jeho činnost zase obnovit. 
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hos telská péče
Hos telská péče pro dě , které vyrůstají v ústavní výchově a mají malou šanci k navázání 
pozi vních citových vazeb k dospělým osobám mimo ústavní zařízení, je dlouhodobým 
projektem naší organizace. Vzhledem k legisla vním změnám a nutnos  organizace zaměřit 
své odborné a lidské síly především do rozvoje pěstounské péče a zejména nabídky služeb pro 
pěstounské rodiny, jsme v roce 2013 byli nuceni činnost v tomto projektu redukovat na přípra-
vu k hos telské péči, poradenství a lektorskou činnost. Na dlouhodobé provázení hos tel-
ských rodin jsme z výše uvedených důvodů neměli dostatečnou kapacitu.
Ak vity projektu jsou vykonávány plně dobrovolnicky, neboť nejsou k dispozici žádné finanční 
zdroje pro jejich zabezpečení (grantové výzvy, dotace, individuální dary). Novela zákona o 
sociálně-právní ochraně dě  hos telskou péči neupravuje a nedává prostor pro její větší 
rozšíření.
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1Příprava k hos telská péči
Přípravou k hos telské péči prošlo celkem 9 rodin, u většiny z nich proběhlo i následné 

poradenství po zahájení hos telské péče. U 2 rodin přešla hos telská péče v péči pěstoun-
skou a tedy dlouhodobé provázení. 

3Lektorská činnost
V roce 2013 proběhly dva celodenní odborné semináře pro veřejnost, které lektorsky 

zaš ly Pavla Bažantová a Michaela Blahutová. Oba semináře byly realizovány ve spolupráci s 
o.s. Dejme dětem šanci, v termínech 2. 3. 2013 a 28. 9. 2013 v Praze. Kapacita jednotlivých 
seminářů činila 15-20 osob.

2Poradenství
Poradenství poskytujeme převážně elektronicky či telefonicky, v odůvodněných 

případech také osobně. V roce 2013 jsme spolupracovali v rámci poradenství s 24 klienty či 
rodinami, s některými z nich opakovaně. Tématem poradenství jsou nejčastěji obecné 
informace o hos telské péči, nesnáze v komunikaci mezi zájemci o hos telskou péči a kompe-
tentními osobami kolem dítěte, střet nereálných očekávání hos telů s realitou a v některých 
případech také zájem o informace ohledně možného přechodu HP do PP.  Organizacím jsme  
i nadále poskytovali ke stažení či v štěné podobě odbornou metodiku Hos telská péče a 
příprava k ní (Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová, Dě  patří domů, o.s. 2011) a odborné 
konzultace. Účastnili jsme se rovněž případové konference při přechodu HP v pěstounskou 
péči a jednání s dětskými domovy.
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činnost olomoucké pobočky
V roce 2013  pobočka Olomouc, na základě zájmu náhradních rodin, upus la postupně  od 
pořádání volnočasových ak vit a věnovala se spíše akcím zaměřeným na vzdělávání. 
Dále převzala pořádání dvou již tradičních akcí sdružení a to květnového víkendového pobytu 
pro rodiny a  podzimních „Maminek“. Personálně činnost pobočky zajišťovala jednatelka 
Mar na Janalíková a Bc. Jana Vlčková.

V roce 2013 se pod záš tou olomoucké pobočky konalo 5 jednodenních seminářů, 2 akce pro 
rodiny a 1 víkendové setkání „Maminky“.
Celkem se akcí pobočky zúčastnilo 154 účastníků.
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činnost ústecké pobočky
Dne 1. 1. 2013 byla na základě schválení Správní rady založena pobočka v Ús  nad Labem. 
Personálně činnost pobočky zajišťovala jednatelka Jana Šťástková a Alexandra Tichánková, 
dohled nad činnos  zajis la Pavla Bažantová, odbornou podporu při doprovázení rodin 
zajis la Mgr. Michaela Blahutová, odbornou podporu pro respitní tým zajis la MUDr. Dagmar 
Zezulová, odbornou podporu pro vzdělávání zajis la Mgr. Hana Brodníčková a Pavla Bažanto-
vá.
Na činnost pobočky v Ús  nad Labem se podařilo získat dotaci od nadačního fondu J&T, který 
pokryl většinu nákladů. Dle plánu byly zorganizovány 4 akce, z toho tři byly organizovány 
pobočkou, jedna centrálou. V roce 2013 byly zorganizovány 2 samostatné přednášky, 1 víkend 
pro náhradní rodiny a 1 respitní víkend.
Celkový počet rodin, které se zúčastnily akcí pobočky, bylo 35, celkový počet účastníků byl 93. 
Pobočka v průběhu roku také spolupracovala s Městským úřadem v Ús  nad Labem.
Na základě organizačních změn z kapacitních důvodů došlo k rozhodnu  Správní rady o 
pozastavení činnos  pobočky a to s platnos  od 1.1.2014. Alexandra Tichánková však zajišťuje 
služby pro klienty i zájemce o NRP v Ústeckém kraji nadále.
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další ak vity členů organizace
V roce 2013 jsme se účastnili řady nadstandardních projektů, pilotáží a koordinačních skupin. 
Zapojeni jsme byli v projektu MPSV pro pilotní ověřování standardů kvality SPOD, díky 
kterému jsme již v loňském roce s předs hem kompletně vypracovali pracovní manuály a 
metodiky odpovídající těmto standardům a v listopadu 2013 v naší organizaci pak úspěšně 
proběhla jejich pilotní inspekce pracovníky MPSV. MUDr. Dagmar Zezulová se napsáním 
kapitoly o provázení pěstounské rodiny zapojila do vytvoření manuálu MPSV určenému 
širokému spektru poskytovatelů SPOD.  Zapojeni jsme byli v koordinační skupině podporující 
transformaci systému péče o ohrožené dítě pro Pardubický kraj, účastni jsme byli nejrůzněj-
ších dalších setkání neziskových organizací v oblas  NRP, např. tzv. Komunikační mosty. Jedna 
z našich členek se zúčastnila školícího programu PRIDE, zaměřeného na přípravu nových 
pěstounů. Kromě jiného se naše organizace rozhodla zapojit do svého běžného fungování 
filozofii svobody práce, v rámci níž bychom rádi nadále přistupovali nejen ke klientům, ale 
také k sobě samým a prostředí okolo nás. 
Celkově byl proto rok 2013 nejen pro naši organizaci stěžejní, ale také vyčerpávající a velkým 
úkolem do měsíců následujících bude nastavit dlouhodobou udržitelnost všech služeb i našich 
pracovníků. 

výsledek hospodaření v roce 2013
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příjem

152 061,51
207 680,00

3 000,00
50 000,00
15 000,00
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5 000,00
7 000,00

50 000,00
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135 000,00
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5 000,00
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6 260,00
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sdružení
dotované akce
Sy2
Veolia
Saint Gobain
MPSV
JT 3
Reuters 2012
klien
EPR
Pk eko
Svitavy
státní příspěvek
budget
klien  - maminky, rodiny
MPSV 2
Solidární fond
JT5
Henkel
Malý Noe
Olomouc
Ús  - samoplatby
Ús  - klien
Ús  - sponzoři
Ús  - JT

výdej

157 823,00
206 136,00

3 000,00
50 000,00
15 000,00

258 210,00
105 329,00

33 390,00
228 134,00

5 000,00
7 000,00

50 000,00
553 904,50
403 613,00

24 933,00
0,00
0,00

126 003,00
36 953,00

5 000,00
24 900,00

0,00
18 375,00

8 991,00
172 300,00

zůstatek

-5 761,49
1 544,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 095,50
168 387,00

0,00
53 900,00

0,00
8 997,00

0,00
0,00
0,00

6 260,00
1 494,00
1 159,00

11 966,00

vráceno 1/2014

středisko



výsledovka

náklady

číslo a

501

512

513

518

521

524

542

549

název účtu

spotřeba materíálu

cestovné

náklady na reprezentaci

ostatní služby

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

ostatní pokuty a penále

jiné ostatní náklady

náklady celkem

obraty za
období MD

194 200,00

77 333,00

409,00

929 608,00

1 089 270,00

186 690,00

2 568,00

13 466,50

2 493 544,50

obraty
rozdíl

194 200,00

77 333,00

409,00

929 458,00

1 089 270,00

186 690,00

2 568,00

13 466,50

2 493 394,50

koncový
stav

194 200,00

77 333,00

409,00

929 458,00

1 089 270,00

186 690,00

2 568,00

13 466,50

2 493 394,50

obraty za
období D

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

počáteční
stav

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dě  patří domů, o.s. Rok 2013IČ: 22682660

výnosy

číslo a

602

604

644

649

682

684

691

název účtu

tržby z prodeje služeb

tržby za prodané zboží

úroky

jiné ostatní výnosy

přijaté příspěvky (dary)

přijaté členské příspěvky

provozní dotace

výnosy celkem

obraty za
období MD

42 100,00

0,00

0,00

513,00

0,00

0,00

407 909,50

449 576,50

obraty
rozdíl

570 917,00

606,00

1 301,51

8 983,00

264 946,00

1 500,00

1 661 802,50

2 510 056,01

koncový
stav

570 917,00

606,00

1 301,51

8 983,00

264 946,00

1 500,00

1 661 802,50

2 510 056,01

hospodářský zisk za období
hospodářský zisk celkem

16 661,51

16 661,51

obraty za
období D

613 017,00

606,00

1 301,51

8 470,00

264 946,00

1 500,00

2 069 792,00

2 959 632,51

počáteční
stav

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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předpoklad rozvoje činnos  v roce 2014
V roce 2014 plánujeme pokračovat v nastoleném trendu z roku 2013 a maximálně stabilizovat 
poskytované služby. Zaměřit se chceme především na provázení pěstounských rodin, přičemž 
ke konci roku bychom rádi provázeli až 70 pěstounských rodin. Proto bude hlavním cílem v 
rámci programu provázení zaučit 3 nové klíčové pracovníky na plný úvazek. Vzhledem k 
našemu cíli poskytovat kvalitní odborné a flexibilní provázení je naším cílem zaměřit se přede-
vším na vzdělávání klíčových pracovnic, jejich stabilizaci a dostatečné supervizní vedení tak, 
aby byly schopny poskytovat komplexní konzultační činnost.

V rámci respitní péče se plánujeme zaměřit na doprovodné respitní pobyty ke vzdělávacím 
akcím, dlouhé třinác denní letní táborové pobyty a zahájení dalšího vzdělávání respitních 
pracovníků, asistentů a instruktorů v oblas  deprivace, raného traumatu, specifického chová-
ní dě , ale také např. skupinové dynamiky či dětských práv. Rádi bychom tak udrželi vysokou 
úroveň poskytované péče na našich akcích, jelikož vzhledem ke zvyšujícím se počtům akcí pro 
dě  je nutné odborně zaučit nové asistenty, vedoucí a instruktory.



V oblas  vzdělávání budeme reagovat na trend poslední doby, zajis me větší počet víceden-
ních akcí, na kterých pěstouni budou moci získat plných 24h vzdělávání nebo alespoň jejich 
velkou část. Témata vzdělávání budou různorodá, od deprivace a raného traumatu, výchovu 
romského dítěte v náhradní rodině, kontakt s biologickou rodinou či první pomoc a záchranu 
života. Specifickou formou vzdělávání budou také svépomocné skupiny, a to již tradiční 
Maminky, nově však také setkávání příbuzenských pěstounů. 

Hos telskou péči jsme stále nuceni udržet v minimalizované podobě, nicméně poradenství a 
případně konzultace a přípravu k hos telství budeme v rámci dobrovolnictví realizovat stále. 

Kromě jiného se naše organizace dle Nového občanského zákoníku v roce 2014 stává 
zapsaným spolkem. Proto v průběhu roku budeme pracovat na změně stanov naší organizace, 
dále připravujeme zcela nové webové stránky, naplněné novými zajímavými informacemi jak 
pro pěstouny, tak pro dě , uvažujeme o vydání našich manuálů a metodik reagujících na 
standardy kvality a stále hodláme rozvíjet naši filozofii svobody práce.

Věříme, že spolu s pěstouny, zájemci o pěstounskou péči, hos teli, dobrovolníky a samozřej-
mě našimi donátory se nám podaří zajis t zase o něco více dě  šťastnými ve svých nových 
rodinách.
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předpoklad rozvoje činnos  v roce 2014
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