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1.	  Úvodní	  slovo	  předsedy	  sdružení	  
	  
Vážené	  dámy	  a	  pánové,	  	  
	  
	   	  dostává	   se	  Vám	  do	   ruky	   výroční	   zpráva,	   která	  mapuje	   činnosti	   a	   aktivity	   našeho	   sdružení	   za	   rok	  
2012.	  	  
	  
Nejprve	   bych	   se	   rád	   zmínil	   o	   tom,	   že	   si	   velmi	   vážím	   důvěry,	   s	  jakou	   se	   na	   nás	   obracíte,	   a	   to	   i	   se	   svými	  
osobními	  záležitostmi.	  Děkujeme	  Vám	  za	  projevenou	  důvěru.	  
	  
	   Rok	  2012	  byl	  rokem	  plným	  příprav	  a	  diskuzí	  s	  vyhlídkou	  očekávaných	  změn.	  Naše	  sdružení	  se	  spolu	  
s	  dalšími	  NNO	  pracujícími	  na	  poli	  NRP	  podílelo	  na	  připomínkování	  a	  podpoře	  novely	  zákona	  č.	  359/1999	  sb.	  
o	  sociálně	  právní	  ochraně	  dětí.	  Byla	  to	  velice	  namáhavá	  a	  vyčerpávající	  cesta	  k	  tomu,	  aby	  se	  povedlo	  lépe	  
nastavit,	   či	   změnit	  některé	  přežité	   či	  nedobře	   fungující	   věci.	   Jsem	  si	   vědom	  toho,	   že	  ani	   takto	   schválená	  
novela	   není	   dokonalá,	   ani	   úplně	   spravedlivá,	   ať	   už	   k	  dětem	   bez	   vlastní	   rodiny,	   k	  náhradním	   rodinám,	   či	  
různým	  zařízením	  zapojených	  v	  oblasti	  práce	  s	  ohroženými	  dětmi.	  Přesto	   jsem	  za	   její	  schválení	  rád.	  Moje	  
důvody	  pro	  to	  jsou	  tyto:	  	  
1)	  Novela	  přiblížila	  legislativu	  zvláště	  v	  oblasti	  NRP	  více	  reálným	  potřebám	  dětí	  a	  náhradních	  rodičů.	  	  
2)	   Novela	   změnila	   postavení	   náhradních	   rodičů	   na	   plnohodnotné	   účastníky	   trhu	   práce	   z	  „pouhých“	  
příjemců	  sociálních	  dávek	  -‐	  tedy	  „sociálů	  či	  nemakačenků“	  viděno	  očima	  problematiky	  neznalé	  společnosti,	  
či	  jenom	  klienty	  s	  nedostatečnou	  bonitou	  viděno	  očima	  mnohých	  bank,	  které	  při	  žádosti	  o	  úvěr	  či	  hypotéku	  
odměnu	  pěstouna	  nezapočítávaly	  do	  příjmů.	  
	   Přes	  množství	  protichůdných	  názorů,	  zájmových	  i	  politických	  lobby,	  které	  v	  celém	  procesu	  sehrály	  
svoji	  roli,	  se	  ukázalo,	  že	  změna	  k	  lepšímu	  je	  možná	  a	  to	  je	  naděje	  i	  do	  budoucna.	  
	   Jedna	  věc	  je	  legislativa,	  druhá	  věc	  je	  však	  praxe.	  Je	  tedy	  možné	  očekávat,	  že	  rok	  2013	  bude	  rokem	  
pokusným,	   plným	   tápání	   a	   nedorozumění,	   mnohdy	   i	   rozčarování,	   ale	  myslím,	   že	   nakonec	   se	   věci	   nějak	  
utřesou	  a	  ustálí.	  S	  ohledem	  na	  to,	  že	  jsem,	  jako	  jeden	  ze	  zástupců	  NNO	  a	  sám	  i	  náhradní	  rodič	  8	  přijatých	  
dětí,	  bedlivě	  jsem	  celý	  proces	  tvorby	  a	  schvalování	  novely	  sledoval,	  musím	  s	  čistým	  svědomím	  konstatovat,	  
že	  ohledně	  problematiky	  náhradních	  rodin	  a	  přijatých	  dětí	  nešlo	  za	  dané	  situace	  vyzískat	  už	  nic	  lepšího.	  Zda	  
je	  to	  dobře	  či	  špatně	  si	  netroufám	  hodnotit,	  pouze	  to	  konstatuji	  jako	  fakt.	  	  
	  
	   Nám	  všem,	  náhradním	  rodičům,	  přeji,	  abychom	  se	  s	  nastalou	  situací	  co	  nejlépe	  vyrovnali	  a	  rok	  2013	  
byl	  pro	  nás	  i	  naše	  děti	  plný	  pohodových	  dnů	  i	  dobře	  zvládnutých	  úkolů	  a	  předsevzetí.	  
	  
	  

	   	   	   	   	   Aleš	  Dietrich	  	  -‐	  předseda	  sdružení	  
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2.	  Základní	  informace	  a	  kontakty	  
	  

Název:	  	  
Pěstounské	  rodiny	  kraje	  Vysočina,	  o.s.	  
	  
Sídlo	  sdružení:	  	  
Svatovítské	  náměstí	  126,	  39301	  Pelhřimov	  
	  
E-‐mailová	  adresa:	  	  
pestounskerodiny@seznam.cz	  
	  
Webové	  stránky:	  	  
www.pestvys.cz	  
	  
Zakladatel:	  	  
Ustanovující	  valná	  hromada	  náhradních	  rodin	  za	  podpory	  Krajského	  úřadu	  Kraje	  Vysočina	  
	  
Registrace	  NNO:	  	  
u	  Ministerstva	  vnitra	  ČR	  dne	  6.	  12.	  2005	  pod	  čj.:	  VS/1-‐1/62	  511/05-‐R	  
	  
IČ:	  	  
270	  15	  106	  
	  
DIČ:	  	  
CZ	  270	  15	  106	  -‐	  registrováno	  pod	  tímto	  číslem	  od	  9.1.2007	  
	  
Číslo	  účtu	  sdružení:	  	  
247830604	  /	  0300	  vedeného	  u	  Poštovní	  spořitelny	  
	  
Vedení	  organizace:	  	  
Aleš	  Dietrich	  -‐	  předseda	  sdružení	  od	  31.1.2007,	  tel:	  737	  500	  654	  
Monika	  Dietrichová-‐	  jednatel	  sdružení	  od	  14.12.2008,	  tel:	  732	  210	  662	  
	  
Nejvyšší	  orgán	  sdružení:	  	  
valná	  hromada	  řádných	  členů	  sdružení	  
	  
Členové	  výboru	  sdružení	  k	  31.	  12.	  2012:	  
Aleš	  Dietrich	  –	  předseda	  výboru	  
Monika	  Dietrichová	  –	  člen	  výboru	  
Milan	  Havelka	  –	  člen	  výboru	  
Ing.	  Milan	  Ryšavý	  –	  člen	  výboru	  
Marcela	  Dědová	  –	  člen	  výboru	  
	  
Členové	  revizní	  komise:	  
Marie	  Havelková	  –	  předseda	  revizní	  komise	  
Ing.	  Karel	  Krča	  –	  člen	  revizní	  komise	  
Bc.	  Blanka	  Balíková	  –	  člen	  revizní	  komise	  



 

	   	  

	  
	  
Náhradníci	  revizní	  komise:	  	  
Ing.	  Jiří	  Gerža	  	  
	  
Právní	  postavení:	  	  
Občanské	   sdružení	   je	   právnickou	   osobou,	   je	   dobrovolné,	   nezávislé,	   sdružující	   členy	   na	   základě	   jejich	  
společného	  zájmu.	  
	  
Poslání:	  	  
Občanské	  sdružení	  Pěstounské	  rodiny	  kraje	  Vysočina	  se	  stará	  o	  rodiny,	  které	  přijaly	   jedno	  či	  více	  dětí	  do	  
náhradní	  rodinné	  péče,	  ať	  už	  do	  pěstounské	  péče	  či	  do	  adopce.	  Těmto	  rodinám	  poskytuje	  služby	  různého	  
charakteru	  v	  rámci	  kraje	  i	  mikroregionu.	  
Podporuje	   vznik	   a	   rozvoj	   nových	   náhradních	   rodin	   a	   pomáhá	   jim	   v	   duchovním,	   kulturním,	   morálním	   a	  
společenském	  rozvoji	  tak,	  aby	  mohly	  zdravě	  fungovat	  v	  celém	  systému	  náhradní	  rodinné	  péče.	  
	  
Hlavní	  činnost:	  	  
Podpora	   zdravého	   rozvoje	   dětí	   v	   náhradních	   rodinách,	   zajištění	   a	   poskytování	   následné	   péče	   těmto	  
rodinám,	  včetně	  poradenské	  činnosti.	  	  
Příprava	   a	   realizace	   volnočasových	   aktivit,	   besed	   a	   vzdělávacích	   programů	   pro	   náhradní	   rodiče	   v	   jejich	  
místních	  klubech.	  	  
Informace	  a	  osvěta	  veřejnosti	  o	  náhradní	  rodinné	  péči	  v	  ČR.	  
	  
Pověření	  k	  výkonu	  sociálně-‐právní	  ochrany	  dětí	  (SPOD):	  	  
od	  1.	  11.	  2007pod	  č.j.:	  KUJI	  72558/2007	  
	  
Spolupráce:	  	  
Občanské	  sdružení,	  respektive	  jeho	  místní	  kluby,	  nejvíce	  a	  nejúžeji	  spolupracují	  s	  Asociací	  náhradních	  rodin	  
ČR.	  Dobré	  vztahy	  udržujeme	  i	  se	  sociálními	  pracovníky	  okresních	  úřadů	  i	  Krajského	  úřadu	  Kraje	  Vysočina.	  
Pokračovala	  i	  naše	  práce	  na	  osvětě	  náhradního	  rodičovství	  na	  základních	  školách.	  Představitelé	  sdružení	  se	  
setkávali	   s	  dalšími	  nestátními	  neziskovými	  organizacemi	   z	   celé	  ČR	  pracujícími	  na	  poli	  NRP.	  Naše	  sdružení	  
pracovalo	  na	  připomínkování	  zákona	  o	  sociálně	  právní	  ochraně	  dětí	  a	  velmi	  výrazně	  přispělo	  k	  jejímu	  přijetí	  
na	  konci	  roku	  2012.	  
	  
Napsali	  o	  nás:	  
O	  naší	  činnosti	  psaly	  regionální	  deníky	  Vysočiny	  v	  průběhu	  celého	  roku	  2012.	  Zmiňovány	  byly	  nejen	  naše	  
vzdělávací	  aktivity,	  ale	  byly	  prezentovány	  i	  názory	  představitelů	  sdružení	  a	  to	  i	  ve	  spojení	  s	  připravovanou,	  
a	  nakonec	  i	  přijatou,	  novelou	  zákona	  o	  sociálně	  právní	  ochraně	  dětí.	  
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3.	  Jak	  naše	  sdružení	  vzniklo?	  
	  
	   Na	  podzim	  roku	  2005	  se	  na	  podnět	  pana	  Martina	  Paclíka	  a	  Mgr.	  Táni	  Křížové	  konala	  na	  Krajském	  
úřadě	   v	   Jihlavě	   přípravná	   schůze	   pro	   založení	   občanského	   sdružení,	   jež	   by	   mělo	   pomáhat	   sdružovat	  
pěstounské	  rodiny	  z	  celé	  Vysočiny.	  V	  prosinci	  2005	  se	  konala	  ustanovující	  schůze,	  kde	  se	  schválily	  stanovy	  
sdružení,	   byl	   zvolen	   výbor	   a	   revizní	   komise,	   vznikl	   název	   a	   logo	   sdružení.	   Ze	   středu	   přípravného	   výboru	  
sdružení	   vzešel	   jeho	  první	   předseda,	   pan	  Martin	   Paclík.	  Název	   Pěstounské	   rodiny	   kraje	  Vysočina,	   o.s.	   se	  
začalo	  objevovat	  v	  médiích	  a	  to	  i	  díky	  velké	  aktivitě	  manželů	  Dietrichových,	  jedněm	  ze	  zakládajících	  členů	  
sdružení.	  
	   Během	   roku	   2006	   proběhlo	  mnoho	   volnočasových	   aktivit	   pro	   pěstounské	   a	   adoptivní	   rodiny	   a	  v	  
lednu	   2007	   pak	   na	   první	   valné	   hromadě	   došlo	   k	   vyhodnocení	   všech	   našich	   aktivit.	   Byly	   navrženy	   a	  
schváleny	   aktivity	   i	   pro	   rok	   nadcházející.	   Hlasováním	   valné	   hromady	   byl	   zvolen	   nový	   předseda	   našeho	  
sdružení	  pan	  Aleš	  Dietrich,	  neboť	  pan	  Martin	  Paclík	  tuto	  funkci	  nemohl	  z	  časových	  důvodů	  dále	  zastávat.	  
Počátkem	   roku	   2007	   také	   vznikly	   první	   webové	   stánky	   našeho	   sdružení	  www.pestvys.cz,	   kde	   bylo,	   je	   a	  
bude,	  možné	  nalézt	  informace	  o	  našem	  sdružení	  i	  o	  jeho	  rozmanitých	  činnostech.	  
	   V	  dalším	  roce	  pak	  naše	  občanské	  sdružení	  získalo	   i	  pověření	  k	  sociálně	  právní	  ochraně	  dětí.	  Velmi	  
úzce,	   již	   po	   mnoho	   let,	   spolupracujeme	   s	   Krajským	   úřadem	   Kraje	   Vysočina.	   Začínáme	   být	   známou	  
organizací	  i	  mezi	  jinými	  neziskovými	  organizacemi	  pracujícími	  na	  poli	  náhradní	  rodinné	  péče.	  
Na	  několika	  místech	  Vysočiny	  se	  začínaly	  pozvolna	  náhradní	  rodiny	  stmelovat	  a	  spontánně	  začaly	  vznikat	  
kluby	  náhradních	  rodin,	  kde	  se	  rodiče	  mohli	  společně	  poradit,	  kde	  mohli	  načerpat	  další	  sílu	  a	  pokračovat	  
tak	   úspěšně	   ve	   výchově	   vlastních	   i	   přijatých	  dětí.	  Děti	   zde	   vždy	   našly	   kamarády	   a	   učily	   se	   zde	   i	   spoustě	  
nových	  věcí.	  
	   Někteří	  z	  našich	  členů	  jsou	  velmi	  aktivní,	  a	  tak	  již	  několik	  let	  jsou	  zváni	  do	  ZŠ	  na	  besedy	  o	  náhradní	  
rodinné	  péči.	  Vidíme	  to	   jako	  takové	  zasévání	  do	  budoucnosti.	  Snahou	   je	  dát	  mladé	  generaci	  povědomí	  o	  
tom,	  že	  existuje	  skupina	  lidí,	  jež	  si	  říkají	  náhradní	  rodiče	  a	  ukázat	  jim,	  že	  člověk	  může	  udělat	  šťastným	  nejen	  
sebe	  a	  své	  biologické	  děti,	  ale	  i	  děti,	  které	  se	  narodily	  a	  bohužel	  neměly	  to	  štěstí	  vyrůstat	  v	  harmonickém	  
rodinném	  prostředí.	  
	  

	  

	  



 

	   	  

	  

4.	  Valná	  hromada	  v	  roce	  2012	  
	  
	   Na	  únor	  2012	  byla	  svolána	  valná	  hromada	  našeho	  sdružení,	  jenž	  má	  každoročně	  za	  úkol	  zhodnotit	  
rok	  předcházející,	  schválit	  výroční	  zprávu,	  ale	  hlavně	  navrhnout	  a	  rozhodnout	  o	  aktivitách	  roku	  dalšího.	  
Předcházející	  rok,	  rok	  2011,	  byl	  rokem,	  kdy	  pokračoval	  úspěšný	  vzdělávací	  projekt	  Jdu	  za	  Vámi,	  jehož	  se	  
zúčastnilo	  mnoho	  náhradních	  rodičů.	  Počátek	  roku	  2012	  pak	  byl	  pro	  realizátory	  projektu	  a	  zároveň	  
představitele	  našeho	  sdružení	  velmi	  náročný	  a	  to	  hlavně	  v	  tom,	  že	  tento	  dvouletý	  projekt	  museli	  uzavřít	  a	  
správně	  vyúčtovat	  Ministerstvu	  práce	  a	  sociálních	  věcí.	  (více	  informací	  najdete	  v	  bodě	  6).	  
	   Pak	  již	  následovaly	  další	  aktivity	  sdružení	  tak,	  jak	  si	  je	  naplánovala	  valná	  hromada.	  Naši	  členové	  se	  
zapojovali	  i	  do	  dalších	  vzdělávacích	  projektů	  pořádaných	  spřízněnými	  organizacemi,	  ale	  o	  tom	  se	  dočtete	  
v	  naší	  výroční	  zprávě	  zase	  o	  kousek	  dál.	  
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5.	  Činnost	  místních	  klubů	  v	  roce	  2012	  
	  

V	  průběhu	  roku	  2012	  fungovaly	  i	  naše	  místní	  kluby.	  Kluby,	  které	  nám	  úspěšně	  pracují	  již	  řadu	  let,	  
jsou	  v	  Pelhřimově	  a	  v	  Bystřici	  nad	  Pernštejnem.	  Nové	  kluby	  vznikají	  v	  Jihlavě	  a	  ve	  Žďáře	  nad	  Sázavou.	  Další	  
mohou	  s	  naší	  pomocí	  vzniknout	  všude	  tam,	  kde	  se	  sejdou	  náhradní	  rodiče,	  kteří	  chtějí	  být	  spolu,	  být	  si	  
oporou	  a	  povzbuzením.	  	  

	  

	  
	  
Fungující	  místní	  kluby	   	   	   Nově	  vznikající	  místní	  kluby	  

	  

	  

Volnočasové	  aktivity	  sdružení	  a	  jednotlivých	  klubů	  v	  roce	  2012	  
V	  březnu	  navštívila	  Pelhřimov	  spisovatelka	  Tereza	  Boučková	  a	  zavítala	  na	  přednášku	  do	  Městské	  

knihovny	  v	  našem	  městě.	  Sama	  spisovatelka	  je	  náhradní	  maminkou,	  proto	  jsou	  její	  díla	  pro	  nás	  něčím	  
hodně	  blízká.	  Na	  besedě	  představila	  svá	  nejúspěšnější	  díla,	  knihu	  Indiánský	  běh,	  podle	  které	  byl	  natočen	  
film	  Smradi	  a	  knihu	  Rok	  kohouta.	  Paní	  Boučková	  přečetla	  několik	  ukázek	  a	  povídala	  o	  svých	  nelehkých	  
životních	  situacích	  se	  dvěma	  adoptovanými	  chlapci.	  Besedy	  se	  zúčastnilo	  mnoho	  studentů	  z	  pelhřimovské	  
Průmyslové	  školy.	  Naše	  účast,	  jako	  zástupců	  pěstounů,	  kteří	  mají	  i	  dobré	  zkušenosti	  s	  přijatými	  dětmi,	  byla	  
více	  než	  užitečná,	  neboť	  sálem	  mohla	  zaznít	  i	  naše	  pozitivní	  zkušenost	  s	  výchovou	  dětí,	  které	  nemohou	  
vyrůstat	  ve	  své	  biologické	  rodině.	  S	  paní	  Boučkovou	  jsme	  po	  besedě	  zůstali	  sami	  a	  ještě	  dlouho	  na	  téma	  
náhradního	  rodičovství	  společně	  mluvili.	  Byla	  potěšena,	  když	  slyšela	  o	  našich	  společných	  aktivitách	  a	  o	  tom,	  



 

	   	  

jak	  se	  navzájem	  náhradní	  rodiny	  mezi	  sebou	  povzbuzují,	  že	  se	  nikdo	  nemusí	  cítit	  na	  své	  starosti	  sám,	  tak	  
jako	  se	  kdysi	  na	  ně	  cítili	  oni.	  

	  

Výtvarná	  dílna	  byla	  původně	  určená	  hlavně	  pro	  maminky,	  ale	  účastníkem	  byl	  i	  jeden	  tatínek	  a	  několik	  
našich	  dětí.	  Dílna	  sklidila	  obrovský	  úspěch	  a	  v	  konečné	  fázi	  jsme	  si	  všichni	  odnášeli	  nádherné,	  ručně	  
vyrobené	  hedvábné	  šály	  a	  šátky.	  	  

	  

Vycházka	  za	  krásami	  Velkého	  Dářka	  v	  sobotu	  5.	  května	  2012	  byla	  dnem	  setkání	  náhradních	  rodin	  z	  	  o.s.	  
Pěstounské	  rodiny	  kraje	  Vysočina,	  které	  setkání	  organizovalo	  ve	  spolupráci	  se	  dvěma	  kluby	  ANR	  ČR	  –	  MK	  
Bystřice	  nad	  Pernštejnem	  a	  MK	  Pelhřimov.	  Nádherné	  slunečné	  počasí	  přálo	  dětem	  ke	  hrám,	  skotačení	  na	  
trampolíně,	  jízdě	  na	  čtyřkolce	  i	  střelbě	  ze	  vzduchovek,	  rodičům	  pak	  k	  odpočinku	  a	  relaxaci.	  Pohled	  na	  čistou	  
hladinu	  obrovské	  vodní	  plochy,	  zpěv	  ptáků,	  hřejivé	  sluníčko,	  svěží	  vánek	  od	  vody	  a	  spokojených	  21	  dětí	  
s	  jejich	  rodiči	  –	  co	  více	  si	  pro	  sobotní	  den	  přát?	  

Den	  dětí,	  který	  se	  konal	  26.	  května	  2012,	  a	  na	  kterém	  spolupracovaly	  spolu	  s	  občanským	  sdružením	  
Pěstounské	  rodiny	  kraje	  Vysočina	  i	  Zemědělská	  akademie	  v	  Humpolci	  a	  Školní	  statek	  v	  Humpolci,	  proběhl	  
ke	  spokojenosti	  všech	  zúčastněných.	  Za	  finanční	  podporu	  patří	  poděkování	  panu	  Petru	  Moravcovi	  a	  paní	  
Marcele	  Langhammerové,	  která	  na	  sebe	  převzala	  i	  mnoho	  z	  organizačních	  úkolů.	  Krásný	  slunečný	  den	  
přilákal	  ke	  společným	  aktivitám	  20	  dospělých	  s	  jejich	  34	  dětmi.	  Zábava	  byla	  velmi	  pestrá,	  děti	  se	  mohly	  
v	  průběhu	  dne	  nejen	  povozit	  na	  koních,	  ale	  mohly	  jít	  i	  na	  malý	  výlet	  s	  ochočenou	  lamou.	  Děti	  si	  zazpívaly,	  
zahrály	  na	  hudební	  nástroje	  a	  zasoutěžily	  v	  různých	  sportovních	  disciplinách.	  Namalovaly	  i	  spoustu	  
krásných	  obrázků	  na	  téma	  Co	  bude	  naše	  rodina	  dělat	  o	  prázdninách?	  
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Plavání	  v	  Jihlavě	  ve	  Vodním	  ráji	  se	  uskutečnilo	  v	  horkém	  červencovém	  dni,	  kdy	  teploty	  šplhaly	  do	  
závratných	  výšek.	  Plavání	  na	  všech	  atrakcích	  Vodního	  ráje	  si	  děti	  i	  dospělí	  dobře	  užili.	  

Vodácké	  soustředění	  na	  řece	  Sázavě	  letos	  obsadilo	  19	  dětí,	  o	  které	  se	  staralo	  6	  dospělých.	  Tábořiště	  pod	  
hradem	  v	  Českém	  Šternberku	  ožilo	  v	  pondělí	  6.	  srpna	  a	  hned	  první	  den	  se	  začalo	  s	  výcvikem	  na	  vodě.	  Děti	  
byly	  úžasné	  a	  nechtělo	  se	  jim	  ani	  domů.	  

Lednicko	  –	  valtický	  areál	  je	  pověstný	  svým	  rovinatým	  terénem	  a	  slunná	  sobota	  15.	  září	  byla	  jak	  připravená	  
k	  jízdě	  na	  kolech.	  Pozvání	  na	  náš	  cyklovýlet	  přijalo	  5	  rodin	  se	  svými	  dětmi.	  

	  

	  

	  

	  



 

	   	  

Stanování	  	  náhradních	  rodin	  v	  Pikárci	  proběhlo	  ve	  dnech	  23.–	  26.srpna2012	  a	  je	  pojímáno	  jako	  už	  tradiční	  
letní	  akce	  našeho	  sdružení.	  Aktivita	  byla	  opět	  velmi	  úspěšná	  a	  to	  nejen	  díky	  ochotným	  lidem,	  kteří	  se	  
postarali	  o	  přípravu,	  nákupy,	  vaření	  a	  vše	  ostatní,	  ale	  hlavně	  i	  díky	  tomu,	  že	  lidé	  byli	  ochotní	  přijet	  a	  
společně	  něco	  dělat.	  Stanování	  proběhlo	  za	  poměrně	  pěkného	  počasí,	  za	  dobré	  nálady	  a	  za	  účasti	  20	  
dospělých	  a	  40	  dětí.	  

Pouštění	  draků	  se	  uskutečnilo	  v	  sobotu	  6.	  listopadu	  2012,	  kdy	  jsme	  dali	  na	  předpověď	  počasí,	  které	  
avizovalo	  jednu	  z	  posledních	  hezkých	  sobot.	  Ráno	  bez	  mráčku,	  slunce	  na	  obloze,	  a	  přesto	  foukal	  svěží	  vítr	  –	  
počasí	  jako	  stvořené	  pro	  létání	  draků.	  Devět	  rodinek	  se	  svými	  dětmi,	  nechaly	  vzlétnout	  své	  draky	  do	  oblak,	  
aby	  se	  rozloučily	  s	  létem,	  k	  čemuž	  patří	  i	  tradiční	  poslední	  oheň.	  

Vánoční	  plavání	  ve	  Vodním	  ráji	  v	  Jihlavě	  se	  uskutečnilo	  v	  pátek	  28.	  prosince	  2012.	  Tři	  velmi	  početné	  
rodinky	  nechaly	  doma	  všechny	  starosti	  a	  vyjely	  si	  zaplavat	  do	  bazénu,	  proskotačit	  se	  na	  tobogánu	  a	  
odpočinout	  si	  do	  vířivek.	  	  
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6.	  	  Spolupracujeme	  
	  

	   Naše	  sdružení	  je	  jednou	  z	  mnoha	  nestátních	  neziskových	  organizací,	  které	  se	  spolu	  scházejí	  již	  
několik	  let	  pod	  záštitou	  IS	  Mikuláš,	  o.	  p.	  s,	  a	  společně	  řeší	  věci	  související	  s	  náhradním	  rodičovstvím	  v	  naší	  
republice.	  Letošní	  rok	  byl	  velmi	  hektický	  a	  to	  z	  důvodu	  tvorby	  novely	  zákona	  o	  sociálně	  právní	  ochraně	  dětí.	  
Tato	  novela,	  kterou	  připravovalo	  MPSV	  právě	  ve	  spolupráci	  s	  NNO	  pracujícími	  na	  poli	  NRP,	  měla	  výrazně	  
posunout	  péči	  o	  nikým	  nechtěné	  děti	  z	  ústavní	  péče	  do	  prostředí	  rodinného.	  Představitelé	  našeho	  sdružení	  
se	  podíleli	  na	  připomínkování	  zákona	  při	  jeho	  tvorbě,	  byli	  jedním	  z	  iniciátorů	  kampaně	  Deset	  mýtů	  
v	  náhradní	  rodinné	  péči	  a	  podepsali	  se	  i	  pod	  otevřený	  dopis	  prezidentu	  republiky	  po	  jeho	  vetování	  zákona.	  
Všichni	  víme,	  že	  žádný	  zákon	  není	  dokonalý,	  ale	  velmi	  vnímáme,	  že	  je	  potřeba	  vstoupit	  do	  nového	  proudu	  a	  
lidem	  v	  našem	  státě	  ukázat,	  že	  děti	  patří	  do	  rodin	  a	  ne	  za	  zdi	  ústavů.	  	  
	  
	   Aktivní	  přístup	  mnohých	  členů	  sdružení	  dal	  vzniknout	  projektu	  s	  názvem	  Osvětou	  k	  podpoře	  
náhradního	  rodičovství,	  který	  realizovala	  Asociace	  náhradních	  rodin	  ČR,	  naše	  spřízněná	  organizace.	  
Realizační	  tým	  projektu	  byl	  složen	  převážně	  ze	  členů	  našeho	  „vysočinského“	  sdružení	  a	  vzdělávání	  17	  
budoucích	  lektorů	  probíhalo	  v	  sídle	  sdružení	  v	  Pelhřimově.	  Vstup	  do	  základních	  škol	  na	  besedy	  o	  
náhradním	  rodičovství	  tak	  máme	  „požehnáno“	  osvědčením	  s	  akreditací	  –	  lektor	  NRP.	  Mnozí	  lektoři	  už	  
aktivně	  chodí	  na	  besedy	  a	  zvou	  si	  je	  na	  přednášky	  i	  pracovníci	  OSPOD.	  
	  
	   Byli	  jsme	  pozváni	  na	  několik	  konferencí,	  a	  to	  i	  se	  zahraniční	  účastí,	  kde	  jsme	  se	  dozvěděli	  mnoho	  
velmi	  užitečných	  informací	  nejen	  pro	  chod	  sdružení,	  ale	  i	  pro	  naše	  rodiny	  a	  hlavně	  naše	  děti.	  I	  my	  jsme	  
mohli	  ostatní	  něčím	  obohatit.	  	  
	  
	   Představitelé	  sdružení	  komunikovali	  nejen	  s	  MPSV,	  ale	  i	  s	  různými	  OSPOD	  našeho	  kraje	  a	  byli	  
pozváni	  k	  jednání	  i	  na	  Krajský	  úřad	  Kraje	  Vysočina	  k	  radnímu	  pro	  sociální	  oblast	  panu	  Mgr.	  et	  	  Bc.	  Petru	  
Krčálovi.	  
	  
	   Den	  dětí	  jsme	  letos	  pořádali	  ve	  spolupráci	  se	  Zemědělskou	  akademií	  v	  Humpolci	  a	  Školním	  
statkem	  v	  Humpolci.	  
	  
	   V	  polovině	  roku	  2012	  jsme	  byli	  vyzváni	  ke	  spolupráci	  s	  neziskovou	  organizací	  Asociací	  manažerů	  
absolventů	  (AMA)	  a	  to	  prostřednictvím	  Koordinačního	  uskupení	  nestátních	  neziskových	  organizací	  v	  kraji	  
Vysočina	  (KOUS).	  V	  prosinci	  roku	  2012	  došlo	  již	  k	  prvnímu	  setkání	  nad	  projektem	  s	  názvem	  Využití	  
mezinárodních	  zkušeností	  pro	  zvýšení	  zaměstnatelnosti	  mladých	  lidí	  ohrožených	  nezaměstnaností.	  Tento	  
projekt	  získal	  finanční	  podporu	  z	  prostředků	  ESF	  prostřednictvím	  OPLZZ.	  Předseda	  našeho	  sdružení	  se	  stal	  
jedním	  z	  odborných	  pracovníků	  realizačního	  týmu	  projektu	  a	  to	  pro	  jeho	  dlouholetou	  praxi	  s	  cílovou	  
skupinou.	  V	  rámci	  projektu	  ho	  v	  roce	  2013	  čeká	  nejen	  pracovní	  zahraniční	  cesta,	  mezinárodní	  konference,	  
ale	  i	  mnoho	  práce	  při	  implementaci	  výstupů	  projektu	  do	  naší	  neziskové	  organizace	  a	  připomínkování	  
vytvářených	  metodik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

	   	  

	  

7.	  Závěrečná	  zpráva	  o	  vzdělávacím	  projektu	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

„Vzdělání	  je	  hodnota,	  která	  může	  stále	  růst“	  
toto	  se	  stalo	  mottem	  celého	  projektu.	  

	  
	  

Registrační	  číslo:	  
CZ.1.04/3.3.05/31.00037	  
	  
Doba	  realizace	  projektu:	  	  	  	  	  	  
Projekt	  započal	  dne	  1.	  1.	  2010	  a	  k	  datu	  31.	  12.	  2011	  byl	  ukončen.	  V	  únoru	  2012	  byla	  na	  MPSV	  podána	  
závěrečná	  monitorovací	  zpráva.	  Výsledek	  viz	  níže.	  
	  
Případovou	  studii	  o	  průběhu	  celého	  projektu	  vypracovanou	  pro	  MPSV	  naleznete	  na	  internetu	  pod	  tímto	  
odkazem:	  

http://jduzavami.cz/wp-‐content/uploads/2010/01/pripadova-‐studie.pdf	  
	  
	  
A	  pár	  slov	  na	  úplný	  závěr	  -‐	  zde	  Vám	  předkládáme	  výňatek	  z	  dopisu	  MPSV,	  který	  byl	  doručen	  realizátorům	  
projektu:	  
	  

Vážený	  pane	  předsedo,	  	  
	  
dovolujeme	  si	  Vám	  oznámit,	  že	  Vaše	  závěrečná	  monitorovací	  zpráva	  a	  zjednodušená	  žádost	  o	  platbu	  byla	  schválena.	  

S	  pozdravem	  a	  poděkováním	  za	  spolupráci	  při	  realizaci	  Vašeho	  projektu	  

Ministerstvo	  práce	  a	  sociálních	  věcí	  ČR	  

Odbor	  implementace	  fondů	  EU	  

Na	  Poříčním	  právu	  1	  
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8.	  Sponzoři	  a	  dárci	  našeho	  sdružení	  
	  
	   Poděkování	  patří	  všem	  členům	  sdružení,	  kteří	  věnují	  svůj	  drahocenný	  čas	  ve	  prospěch	  všech	  
náhradních	  rodin,	  kteří	  dokážou	  zorganizovat	  akce	  pro	  děti,	  mládež	  či	  celé	  rodiny.	  Poděkování	  patří	  všem	  
těm,	  kteří	  bez	  nároku	  na	  finanční	  odměnu	  pracují	  ve	  všech	  orgánech	  našeho	  sdružení,	  ať	  je	  to	  ve	  výboru	  
sdružení	  či	  v	  revizní	  komisi,	  všichni	  odvedli	  kus	  práce	  a	  za	  to	  jim	  patří	  dík.	  
	  
Poděkování	  patří	  i	  předsedovi	  a	  jednatelce	  sdružení	  za	  dobrou	  reprezentaci	  sdružení	  navenek	  i	  za	  jejich	  
dobrovolnickou	  práci	  při	  zajišťování	  chodu	  sdružení.	  
	  
Týmu	  studia	  GOMEDIA.CZ	  patří	  naše	  poděkování	  za	  to,	  že	  nám	  již	  po	  mnoho	  let	  dělá	  převážnou	  část	  prací	  
na	  našich	  webových	  stránkách	  zdarma.	  Dokáže	  rychle	  a	  kvalitně	  vyladit	  všechny	  nesrovnalosti	  a	  vychytat	  
všechny	  „šotky“,	  které	  se	  nám	  tam	  vloudí.	  
	  
V	  neposlední	  řadě	  náleží	  náš	  dík	  i	  manželům	  Moravcovým,	  věrným	  mecenášům	  našeho	  sdružení.	  Přestože	  
nám	  zůstává	  utajena	  jejich	  identita,	  jsme	  za	  jejich	  finanční	  dar	  vždy	  velmi	  rádi,	  protože	  bez	  jejich	  pomoci	  
bychom	  nebyli	  schopni	  například	  přispět	  početnějším	  rodinám	  na	  vodácké	  soustředění	  dětí	  a	  mládeže.	  
Vážení	  Moravcovi,	  přijměte	  náš	  upřímný	  dík	  za	  Vaši	  velkorysost	  a	  štědrost.	  
	  
Paní	  Marie	  Kouklíková	  nám	  již	  mnoho	  let	  vede	  a	  zpracovává	  účetní	  doklady,	  i	  jí	  náleží	  naše	  poděkování.	  	  
	  
Paní	  Marcela	  Langhammerová	  pro	  nás	  zdarma	  a	  z	  lásky	  zajišťovala	  nejen	  výtvarné	  dílny,	  ale	  pomáhala	  nám	  
i	  při	  koordinaci	  Dne	  dětí.	  
	  
	  
Pokud	  jsem	  snad	  omylem	  na	  někoho	  zapomněla,	  moc	  se	  Vám	  omlouvám	  a	  věřte,	  že	  jsem	  za	  všechny,	  kdo	  
nám	  pomáhají	  a	  drží	  při	  nás,	  náhradních	  rodinách,	  moc	  ráda.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Monika	  Dietrichová	  -‐	  jednatelka	  sdružení	  
	  

	  
	  



 

	   	  

9.	  Finanční	  zpráva	  za	  2012	  
	  

Účetnictví	  je	  vedeno	  podvojně	  v	  souladu	  se	  zákonem	  č.	  563/1991	  Sb.,	  o	  účetnictví.	  Jednotlivé	  
projekty	  jsou	  v	  rámci	  účetnictví	  vedeny	  na	  samostatných	  variabilních	  symbolech	  pro	  účely	  vyúčtování	  
grantů	  a	  dotací,	  a	  pro	  účely	  transparentnosti	  vynaložených	  výdajů.	  
	  
Účetním	  obdobím	  je	  kalendářní	  rok.	  Archiv	  účetních	  dokladů	  je	  v	  kanceláři	  sdružení	  na	  adrese	  Svatovítské	  
nám.	  126,	  Pelhřimov.	  V	  účetnictví	  jsou	  uplatněny	  obecně	  platné	  zásady	  bez	  použití	  specifických	  odchylek.	  	  
	  
Sdružení	  není	  plátcem	  DPH.	  Účetní	  závěrka	  byla	  sestavena	  pro	  tento	  rok	  k	  rozvahovému	  dni	  31.	  12.	  2012.	  
Okamžik	  sestavení	  závěrky	  byl	  stanoven	  na	  29.	  1.	  2013,	  tuto	  závěrku	  sestavila	  Marie	  Kouklíková.	  
	  
Sdružení	  vykázalo	  ke	  dni	  31.	  12.	  2012	  zisk	  25	  468,24	  Kč.	  Tato	  výše	  příjmu	  podléhá	  osvobození	  od	  daně	  z	  
příjmu	  právnických	  osob.	  
	  
Sdružení	  nevlastní	  žádný	  investiční	  hmotný	  a	  nehmotný	  majetek.	  Sdružení	  nemá	  ke	  dni	  sestavení	  závěrky	  
závazky	  z	  obchodního	  styku	  po	  lhůtě	  splatnosti,	  závazky	  vůči	  státnímu	  rozpočtu,	  ani	  nečerpá	  žádný	  úvěr.	  
	  
Finanční	  zprávu	  podepsali	  a	  odsouhlasili	  členové	  revizní	  komise	  dne	  30.	  1.	  2013.	  
	  
Jmenovitě:	  
·∙předseda	  revizní	  komise	  Marie	  Havelková	  
·∙člen	  revizní	  komise	  Ing.	  Karel	  Krča	  
·∙člen	  revizní	  komise	  Bc.	  Blanka	  Balíková	  
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10.	  	  Tiráž	  
	  
Datum	  schválení	  výroční	  zprávy:	  
1.	  2.	  2013	  
	  
Náklad:	  
30	  výtisků	  
	  
Výroční	  zprávu	  zpracovali	  a	  graficky	  upravili:	  
Monika	  Dietrichová	  a	  manželé	  Ryšaví	  
	  
	  
Fotografie	  byly	  použity	  z	  materiálů	  sdružení	  se	  souhlasem	  zákonných	  zástupců	  osob	  na	  nich	  zachycených.	  
	  
	  
Obrázky	  namalovaly	  děti	  z	  náhradních	  rodin	  našeho	  sdružení.	  
	  
	  
Korektury	  textů:	  
Marie	  Havelková,	  Šárka	  Píšová	  
	  
Odpovědná	  osoba	  za	  účetnictví:	  
Marie	  Kouklíková	  
	  
Odpovědná	  osoba	  za	  celek	  výroční	  zprávy:	  
Aleš	  Dietrich	  –	  statutární	  zástupce	  o.s.	  
	  
	  
	  
	  
 


