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11..  ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  ppřřeeddsseeddyy  ssddrruužžeenníí  
 

Vážené dámy a pánové,  

 

  dostává se Vám do ruky výroční zpráva, která je shrnutím činností a aktivit 

našeho sdružení za rok 2014.  

 

Po té co jsme se během roku 2013 potýkali dopadem novely zákona č. 359/1999 

Sb. O sociálně právní ochraně dětí, a učili se jako pěstouni dostát všem jejím 

požadavkům a projít všemi těmi zmatky a nedorozuměními, se v tomto roce naše 

organizace rozhodla vstoupit do víru dění a od ledna 2014 uzavřela první dohodu 

o výkonu pěstounské péče. Tím začala nová etapa práce naší organizace a kromě 

všech aktivit, které jsme doposud dělávali a budeme i nadále dělat, jsme vstoupili 

na profesní dráhu poskytování sociálně právní ochrany dětí a doprovázení 

pěstounských rodin včetně povinného vzdělávání. Rok 2014 byl tedy rokem plným 

změn, nových věcí, nových vizí i výzev a my jsme tu hozenou rukavici nenechali ležet, 

ale zvedli ji a statečně se prodíráme houštím českého nezisku. I nadále máme za cíl 

poskytovat pro pěstounské rodiny kvalitní služby v oblasti doprovázení, vzdělávání, 

poradenství, respitní péče a volnočasových aktivit. I nadále máme za cíl vytvářet 

pravdivý obraz o NRP a problematice s ní spojenou.   

 

 

 Aleš Dietrich  - předseda sdružení 
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22..  ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  aa  kkoonnttaakkttyy  
 

Název:  
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s. 
 
Sídlo sdružení:  
Svatovítské náměstí 126, 393 01 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 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 
 
Členové výboru sdružení k 31. 12. 2014: 
Aleš Dietrich – předseda výboru 
Monika Dietrichová – člen výboru 
Milan Havelka – člen výboru 
Ing. Milan Ryšavý – člen výboru 
 
Členové revizní komise: 
Marie Havelková – předseda revizní komise 
Ing. Karel Krča – člen revizní komise 
Mgr. Blanka Balíková – člen revizní komise 
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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:  
Doprovázení náhradních rodin v rámci Dohod o výkonu PP a PPPD  
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. 2007 pod čj.: KUJI 72558/2007, které bylo dne 12. 12. 2013 rozšířeno pro doprovázení v rámci 
dohod o výkonu PP a PPPD.   
 
Spolupráce (viz samostatný bod):  
Asociace náhradních rodin ČR  
Koordinační uskupení neziskových organizací na Vysočině 
Krajské úřady a OSPODy 
Nestátní neziskové organizace z celé ČR spolupracující na poli NRP 
Psychologové a lektoři náhradní rodinné péče 
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33..  JJaakk  nnaaššee  ssddrruužžeenníí  vvzznniikklloo??  

 

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 pak 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, jenž 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. 
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44..  VVaallnnáá  hhrroommaaddaa    
 

Valná hromada konající se v únoru 2014 rozhodla o přeměně našeho sdružení na zapsaný ústav.  
Paní Monika Dietrichová byla pověřena, aby činila potřebné právní kroky k dosažení této transformace a to 
nejpozději do konce roku 2015. 
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55..  ČČiinnnnoosstt  ssddrruužžeenníí::  

55..11  VVoollnnooččaassoovvéé  aakkttiivviittyy    

 

Týdenní pobyt na horách 

 
Letošní zima je zimou bez přívalů sněhu. Ani v Žacléři 
v rekreačním lyžařském středisku to není jiné. Správce 
udržuje sjezdovku v provozu z posledních sil - snad jen 
kvůli nám. 
Lyže a snowboardy se kromě středy, kdy se jedeme 
podívat lanovkou na Sněžku, frčí nahoru a dolů. 
Navštívili jsme i novou bobovou dráhu a ve čtvrtek se 
mrkli a prohřáli se všemi dětmi ve vířivce. V průběhu 
týdne jsme zavítali i do cukrárny, abychom popřáli 
oslavenci k jeho narozeninám – mňam! 

Den odjezdu - sobota ráno - venku mlha a neuvěřitelný 
déšť, který začal už v noci a do rána nezbylo po sněhu 
ani památky. Majitel areálu krčí rameny, lanovka už 
dnes nepojede. Smůlu mají všichni ti, co den před tím 
přijeli, ti už si nezalyžují. Obědem se loučíme a za deště 
odjíždíme do Pardubic, kde vstupujeme do krásného 
plaveckého areálu s různými tobogány, vlnobitím, 
vířivkami a dokonce s horolezeckou stěnou, ze které se 
padá rovnou - do bazénu.  

Sněhu bylo málo, ale poradili jsme si a bylo nám moc 
fajn a to i díky  

Našemu věrnému sponzorovi p. Moravci a majiteli sportovního areálu Bret v Prkenném dole u Žacléře 
viz. www.bretcz.cz 

 

http://www.bretcz.cz/
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Den dětí se sportováním v Pelhřimově 

Den dětí proběhl v sobotu 24. 5. 2014 v Pelhřimově. Společně jsme sportovali, bavili se i grilovali. Strávili 
jsme příjemné odpoledne ve Squash centru Výsluní, které pro naše rodiny připravilo odpoledne plné 
soutěží, dobrého jídla a pití. 

K dobrému masu a klobáskám se podávala točená kofola a 
k dispozici byly i další nealkoholické nápoje. Ke kávě maminky 
přivezly dobré buchty a koláče.  Stoly se prohýbaly dobrým 
jídlem. Po pátku plném bouřek se na nás v sobotu usmívalo 
slunce celý den, a tak děti soutěžily a soutěžily. První místo 
vyhrál Míša T., který se o svou výhru, o nádherný  a velmi 
dobrý banánový dort se šlehačkou, kamarádsky rozdělil se 
všemi přítomnými dětmi i rodiči. 

Nádherné odpoledne ve Squash Centru s výhledem na celý 
prosluněný Pelhřimov nám zpříjemňovaly jemné písně 
(chvály) křesťanského sboru s andělským hlasem paní 
Magdy. Některé děti se spontánně přidávaly, což bylo krásné 
a fascinující. Děti nám v rámci odpoledne předvedly, co se 
všechno, za ten rok, co jsme se neviděli, naučily, některé nám 
zazpívaly, zarecitovaly, jiné nám zahrály na hudební nástroje. 

Sobota byla dobře stráveným časem mezi dobře naladěnými lidmi. 

Poděkování patří majitelce sportovního centra Squash centrum Výsluní p. Monice Moravové a 
p. Magdaleně Berounské za její ochotu celé odpoledne držet v ruce kytaru a zpívat, aby nám ostatním bylo 
příjemně. 

 

Vodácké soustředění na Ohři 

 Zázemí pro vodácké soustředění nám poskytlo tábořiště ve městě Kynšperk nad Ohří. Pondělí bývá 
věnováno cestě, pak stavění tábora a instruktáži, kde se děti učí záběrům nejprve na suchu. Od úterý pak 
vše začne v reálu. Úterní počasí pak na řece prověřilo nejen zkušené vodáky, ale i úplné nováčky – nejprve 

bylo nádherně, pak začalo foukat, potom se přihnal déšť, z 
něhož se postupně vyvinula průtrž mračen s bouřkou. Blesky 
křižovaly nebe sem a tam, dva z nich dokonce udeřily do 
blízkých stromů, jeden strom to rozčíslo v těsné blízkosti 
tábora (až kuchyň poskočila) a druhý naopak v těsné blízkosti 
našich vodáků při dojezdu k táboru. Z obou stromů zbyly jen 
samé třísky a očazený pahýl. I to zažíváme při našich 
soustředěních, a když se na to podíváte očima nás, vodáků, 
víte, že déšť vždy přinese vzestup hladiny, proto déšť je pro 
nás i požehnáním.  

Jak dny pokračovaly, bylo čím dál tím hezčí počasí a tak se 
koupalo, „blbnulo“ na lodích, hrálo se na úžasném novodobém 
moderním hřišti, jedly se zmrzliny, ovoce, i dobré jídlo -  o tom 

by se daly psát básně. Pro kuchaře je vždy nejlepším oceněním, když plné hrnce zejí prázdnotou. Sobota 
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byla ve znamení balení, odjezdu, ale i oslavy narozenin. Týden na vodě vždy uběhne velmi rychle a děti 
odjíždí spokojené, ale i fyzicky unavené. Mnohé se však rovnou instruktorů ptají: „A kam pojedeme za rok? 
Kterou řeku zkusíme příště? “ 

Branišov – stanování náhradních rodin 

V červenci 2014 proběhla společná a velmi oblíbená letní aktivita pro náhradní rodiny, tentokrát za účasti 
14 maminek a tatínků s nespočítaným houfem jejich dětí, ať už vlastních nebo 
přijatých. Letní počasí, blízké koupání, pohodoví lidé a hodné děti, co víc si přát?  

A aby rodinám už vůbec nic nechybělo, starali se o ně manželé 
Trávníčkovi, za což jim patřil obrovský dík. Díky patřilo 

i lektorům manželům Dietrichovým, 
kteří vedli dvaceti čtyřhodinové 

vzdělávání, kdy se dotýkali 
těchto témat: předpoklady 
pro práci pěstouna, vznik 
citové deprivace a kruh 
potřeb, projevy citové 
deprivace, životní hodnoty 
a jejich ztráty. Dále se pak 
v průběhu celého týdne 
konaly osobní pohovory a 
předávaly se zkušenosti 
z péče o přijaté děti. 

 

I tato aktivita byla podpořena z finančního daru manželů Moravcových a podpořena byla i městem Žďár 
nad Sázavou. 

 

Sportovní víkend v Moravči  

Desítka dětí z náhradních rodin se do Moravče u Pelhřimova sjela za různými sportovními zážitky. Horký 
pátek jsme strávili na přírodním koupališti s tobogánem, skákacím prknem a skluzavkou, které byly jen pro 
nás – nikde ani noha, klídek, pohodička – co lepšího si přát? 

Další den, kdy jsme naplánovali výlet do nedalekého města Tábora. Navštívili jsme muzeum a vyhlášené 
táborské podzemní chodby. Na oběd jsme si zajeli do Tesca, kde si každý zvolil jídlo podle svého výběru a 
chuti – to byla mňamka. Při cestě domů nám padl zrak na hrad Kámen, kde se zrovna konaly šermířské 
souboje, byla zde ukázka práce s biči a lasem. Pro děti byl k dispozici skákací hrad, ochutnali jsme, jak 
dobrou mají zmrzlinu a jeli zkusit místní letištní plochu na in line bruslích. 

Domů jsme přijeli se soumrakem, kdy slunce ještě docela hřálo, proto se děti vypravily opět vyzkoušet 
tobogán a vodu v koupališti. Než se na roštu upekly klobásky, zahráli jsme si badminton a líný tenis.  

Krásné slunečné ráno a děti hned po snídani opět naskákaly do vody. Dobrým obědem jsme pak zakončili 
naše společné sportovní aktivity. Na tvářích dětí byla radost a spokojenost, potěšující bylo vidět některá 
nově vzniklá přátelství. 
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Výlet po Pálavě 

V průběhu cyklovýletu po Lednicko-Valtickém 
areálu se zrodil nápad učinit nějakou akcičku i pro 
ty pomalejší - pro pěší. A tak, v burčákovém 
období, pozvali manželé Štěpánkovi zájemce z řad 
náhradních rodičů na procházku s malým 
posezením u skleničky dobrého vínka. 

Z reakce pana Štěpánka: „Akce se vydařila a počasí 
nám přálo, i když se nás sešlo méně, než jsme 
očekávali. Na náladě to znát nebylo a příště nás 
bude jistě víc“.  
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Vánoční výtvarná dílna  

V sobotu 13. 12. 2014 proběhla pro děti v Pelhřimově vánoční výtvarná dílna.  

Děti vyrobily pod vedením lektorky volného času krásné vázy na květiny, olejové vázičky a svícínky 
na stromeček. Jejich výtvory určitě na vánoce potěší maminky, babičky nebo paní učitelky. 

Pro rodiče bylo připraveno 4 hodinové vzdělávání na téma „Naše přijaté děti ve školním prostředí“. 
Vzdělávání využilo 7 náhradních rodičů a jedna babička-pěstounka. Téma bylo hodně zajímavé, bylo vidět, 
že zkušenosti se školou máme všichni a bohužel ne moc pozitivní. Předali jsme si zkušenosti, předali jsme si 
dobré nápady, povzbudili jsme se navzájem. Víme, že své děti milujeme a víme, že jim chceme pomoci i 
v této oblasti, proto se sdílíme, proto se vzděláváme. 

Poděkování náleží p. p. Marcele Lahghammerové, která se dobrovolně ujala dětské skupiny a vyrobila 
s nimi mnoho krásných věcí. 

 

Vánoční plavání 

Relaxace ve Vodním ráji v Jihlavě – to je bazén, vířivky, sauna, tobogány, relaxační zóna – to vše rádi 
v povánočním čase každoročně využíváme. Poskytujeme tak našim rodinám, velkým i malým, příjemné 
chvíle oddychu. Děti si vždy zařádí, rodiče popovídají i odpočinou - co víc si přát po dnech vánočního shonu 
ve velkých rodinách. 

Sponzorovi p. Moravci děkujeme za jeho štědrý finanční příspěvek, ze kterého jsme rodinám uhradili plné 
dvouhodinové vstupné.  

 



13 

 

55..22  DDoohhooddyy  oo  vvýýkkoonnuu  ppěěssttoouunnsskkéé  ppééččee  aa  oo  vvýýkkoonnuu  ppěěssttoouunnsskkéé  ppééččee  

nnaa  ppřřeecchhooddnnoouu  ddoobbuu  

Od ledna 2014 jsme jako sdružení začali uzavírat Dohody pro výkon PP a PPPD. Od ledna, kdy přišla první 
rodina ze Žďárska do prosince, kdy přišla naše poslední rodina z Pacovska, jsme doprovázeli celkem 8 rodin. 
Klíčovou pracovnicí těmto rodinám byla p. Monika Dietrichová.  

 

55..33  VVzzdděělláávváánníí  nnááhhrraaddnníícchh  rrooddiiččůů  

V průběhu roku 2014 jsme pro náhradní rodiče připravili několik vzdělávacích 
kurzů a to v různých časových dotacích. Všechny kurzy proběhly v Pelhřimově. 
Z mnohých jmenujme alespoň část: 
2/2014  Jak pracovat s citově deprivovaným dítětem a jeho potřebami 
3/2014   Identita přijatých dětí 
4/2014   Puberta a jak ji přežít? 
7/2014   Citová deprivace dětí 
12/2014 Naše přijaté dítě ve školním prostředí 

55..44  SSttaannddaarrddyy  ssoocciiáállnněě  pprráávvnníí  oocchhrraannyy  dděěttíí  

V říjnu 2014 začaly probíhat práce na přípravě standardů sociálně právní ochrany dětí, na kterých se 
podílely spolupracovnice Ing. Alena Egersdorfová, DiS. a pí Monika Dietrichová. Společnou rukou vytvořily 
16 standardů a dalších doprovázejících předpisů, manuálů a pracovních postupů, které vstoupily v platnost 
1. 1. 2015.  
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Seznam vzniklých standardů: 

Standard 1: Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 

Standard 2: Ochrana práv a oprávněných zájmů 

Standard 3: Prostředí a podmínky 

Standard 4: Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 

Standard 5: Podpora přirozeného sociálního prostředí 

Standard 6: Personální zabezpečení 

Standard 7: Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců 

Standard 8: Profesní rozvoj zaměstnanců 

Standard 9: Pracovní postupy pověřené osoby 

Standard 10: Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Standard 11: Předávání informací 

Standard 12: Změna situace 

Standard 13: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 

Standard 14: Vyřizování a podávání stížností 

Standard 15: Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Standard 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

 

 

66..    SSppoolluupprraaccuujjeemmee  

Naše sdružení je jednou z mnoha nestátních 
neziskových organizací, které se spolu scházejí již 
několik let, nově pod záštitou J&T. Toto neformální 
sdružení nese název Komunikační mosty, v jejichž 
rámci společně řešíme věci související s náhradním 
rodičovstvím v naší republice..    
 
Již několik let spolupracujeme s Koordinačním 
uskupením neziskových organizací v Kraji 
Vysočina (zkráceně KOUS), jež hájí zájmy 
neziskového sektoru a společně pomáhá k jejich 
rozvoji. Prosazuje principy občanské společnosti 
a svou činností přispívá ke zdravému rozvoji Kraje 
Vysočina. 
 
Byli jsme pozváni na několik konferencí a to i se 
zahraniční účastí, kde jsme se dozvěděli mnoho 
velmi užitečných informací. Asociace náhradních 
rodin ČR ve spolupráci s naší organizací pořádala 
v září 2014 mezinárodní konferenci s názvem 
Pěstounství nejen jako profese aneb novela v 
praxi, která proběhla v sídle ombudsmana v Brně, v 
rámci projektu Náhradní rodiče a trh práce. 
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Při doprovázení rodin v rámci práce na Dohodách o výkonu PP a PPPD úzce spolupracujeme z krajskými 
úřady a jednotlivými OSPODy našich rodin, ale i psychology a lektory náhradního rodičovství. 
 
V rámci vzdělávání jsme spolupracovali s mnoha lektory vyškolenými pro oblast náhradního rodičovství. 
 

88..  SSppoonnzzoořřii  aa  ddáárrccii  nnaaššeehhoo  ssddrruužžeenníí  
 

Dovolte, abychom Vám, jménem svým i jménem našich dětí, poděkovali za 

sponzorské dary, které jsme využili na volnočasové aktivity pořádané naším 

sdružením. Všichni si uvědomujeme náročnost této doby a o to více oceňujeme 

ochotu, se kterou jste nám sponzorský dar poskytli. 

 

Swoboda.cz, s.r.o. z Jihlavy 

Manželé Moravcovi ze Škvorce 

Město Žďár nad Sázavou 

Delikomat.cz, z Modřic 

Gomedia.cz 

Marie Kouklíková 

 

Ještě jednou Vám za tento Váš dar děkujeme. Přejeme Vám, ať se Vám v osobním i 

pracovním životě daří. 

 

Poděkování patří také všem, kteří věnovali svůj vzácný čas ve prospěch náhradních 

rodin, kteří neváhali zorganizovat akce pro děti, mládež i celé rodiny. Poděkování 

patří všem, kteří bez nároku na finanční odměnu pracovali ve všech orgánech našeho 

sdružení a odvedli pro nás kus pořádné práce - za to Vám patří náš dík. 
 
 

Aleš Dietrich- předseda sdružení 
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99..  FFiinnaannččnníí  zzpprráávvaa  zzaa  22001144  
 

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 korespondenční adrese Nová Cerekev 101, Nová Cerekev, PSČ 39415. 
V účetnictví jsou uplatněny obecně platné zásady bez použití specifických odchylek. 
Sdružení není plátcem DPH.  
 
Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2014. Okamžik sestavení závěrky 31. 3. 2015. 
Sestavila Marie Kouklíková. Sdružení vykázalo k 31. 12. 2014 zisk Kč 144.064,32.  
Příjem 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, nečerpá žádný úvěr. V příloze je podrobný rozpis vynaložených 
nákladů a příjmů za rok 2014 
. 
Sestavila: Marie Kouklíková 
V Praze dne 31. března 2015 
 
Finanční zprávu podepsala a odsouhlasila členka revizní komise dne 30. 1. 2015, 
p. Mgr. Blanka Balíková 
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1100..    TTiirráážž  
 

Datum schválení výroční zprávy:  
1. 4. 2015 
 
Náklad:  
20 výtisků 
 
Výroční zprávu zpracovala:  
Monika Dietrichová  
 
Graficky upravila: 
Mgr. Zdeňka Munduchová 
 
Korektury textů:  
Amy Dietrichová, Šárka Píšová 
 
Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 
 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy:  
Aleš Dietrich – statutární zástupce  
 
Použité fotografie a obrázky: 
Fotografie byly použity z  materiálů sdružení se souhlasem zákonných zástupců osob na nich zachycených. 
Obrázky namalovaly děti z náhradních rodin našeho sdružení. 

 


