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1. Úvodní slovo předsedy organizace 
 

Vážené dámy a pánové,  
 
  dostává se Vám do ruky výroční zpráva, která je shrnutím činností a aktivit naší organizace za rok 2015. 
 
V tomto roce došlo k automatické transformaci našeho občanského sdružení na zapsaný spolek, tak jak stát 
změnil pravidla pro neziskové organizace. Z vnitřního pohledu se v naší organizaci až tolik moc nezměnilo, neboť 
služby v oblasti doprovázení, vzdělávání, poradenství, respitní či odlehčovací péče a volnočasových aktivit 
provádíme i nadále a to dokonce v ještě větší míře, než-li v letech minulých. Změna se týkala pouze změny 
statutu. Za daleko podstatnější však považuji vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, které 
od začátku roku 2015 bylo povinné začít používat při naší práci. Po roce jejich používání vidím jednoznačně, 
že ta náročná práce na nich měla smysl, neboť chod organizace drží v určitém koridoru jasně daných mantinelů, 
pravidel a vzorů, bez kterých by (při tak rozsáhlé činnosti jakou provozujeme) vznikal slušný chaos, mnoho 
nedodělků a nikdy neuzavřených procesů. No konečně posuďte sami, jak se nám letošní rok vydařil, a ponořte 
se v klidu dále do hlubin této výroční zprávy. 
 
 
 

     Aleš Dietrich  - předseda organizace 

 
 

 

  
 
 
 
 



4 

 

2. Základní informace a kontakty 
 

Název:  
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.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 v roce 2005 
 
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 spolku od 31. 1. 2007, tel: 737 500 654 
Monika Dietrichová- jednatel spolku od 14. 12. 2008, tel: 732 210 662 
 
Nejvyšší orgán spolku:  
valná hromada řádných členů 
 
Členové spolku v roce 2015: 
Aleš Dietrich – předseda spolku, člen 
Monika Dietrichová – jednatelka spolku, člen 
Mgr. Blanka Balíková – člen spolku 
Ing. Jan Balík – člen spolku 
 
Kontrolní orgán: 
Mgr. Blanka Balíková  
 
Právní postavení:  
Občanské sdružení změnilo od ledna 2015 právní statut na zapsaný spolek. Nadále zůstalo nezávislou právnickou 
osobou. Je to nezisková organizace, ve které lidé pracují dobrovolně, pro blaho náhradních rodin sdružující členy 
na základě jejich společného zájmu. 
 
 
 



 

 
Poslání:  
Občanské sdružení a posléze zapsaný spolek 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 rozšířeno pro doprovázení v rámci dohod o výkonu PP a PPPD.   
 
Spolupráce (viz samostatný bod):  
Asociace náhradních rodin ČR  
Asociace Dítě a Rodina 
Koordinační uskupení neziskových organizací na Vysočině 
Krajské úřady a OSPOD 
Psychologové a lektoři náhradní rodinné péče 
Další nestátní neziskové organizace z celé ČR pracujícími na poli NRP 
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3. Jak naše organizace vznikla? 
 

Už to bude nějaký ten pátek:  
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. 
V lednu roku 2015 stát změnil strukturu celého neziskového sektoru a naše původní občanské sdružení se 
automaticky přetransformovalo na zapsaný ústav. Ke konci roku 2015 jsme podali žádost o novou transformaci 
– tentokrát na zapsaný ústav, který bude lépe vyhovovat naší práci. Nicméně změna statutu nezměnila naše 
cíle, ani smysl naší práce. 
 

 



 

4. Valná hromada  
 
Valná hromada na podzim roku 2015 rozhodla o tom, že naše organizace opět změní svůj statut a to 
ze zapsaného spolku na zapsaný ústav. Manželé Dietrichovi byli pověřeni, aby činili potřebné právní kroky 
k dosažení této transformace a to nejpozději do začátku roku 2016. 

 

 

5. Činnost spolku: 

 1. Volnočasové aktivity  

Volnočasové aktivity jsou druhou naší stěžejní prací. Od roku 2005, kdy byla naše organizace založena, 
pracujeme s dětmi i jejich rodiči a celými rodinami. Naší snahou je dát prostor všem, děti něco naučit 
a dospělým dát možnost odpočinku a načerpání nových sil. 

Setkání náhradních rodin 

V květnu 2015 jsme uskutečnili setkání náhradních rodin ve Žďáru nad Sázavou, které je vždy velmi hezkým 
zpestřením po zimním období.  
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Dva turnusy vodáckého soustředění na Berounce 

V létě se pak uskutečnily dva běhy vodáckého soustředění na řece Berounce. A byť byla republika sužovaná 
vedry a řeky téměř prázdné, my měli štěstí, Berounka měla vody tak akorát.  

 

 

 

Společné stanování náhradních rodin na Branišově 

Společné stanování náhradních rodin na Branišově je tradiční akcí naší organizace. Na tuto aktivitu se sjíždí 
rodiny z celé republiky, některé využívají i možnosti splnit si na jednom místě povinné vzdělávání v celkové výši 
24 hodin.  

 

 

  



 

Jednodenní splutí Vltavy 

V sobotu 15. 8. 2015 jsme spluli kousek řeky Vltavy –  od Českého Krumlova do Zlaté koruny. 

Akce to byla rychlá, ale za to velmi úspěšná. Nejvíce kamínků na dně sesbíral tentokrát Jarda. Nikdo učený však 
z nebe nespadl a chybami se člověk učí.  

 

Dvoudenní vodácké soustředění v Rakousku 

V termínu od 19. do 20. 8. 2015 absolvoval výběr těch nejlepších vodáků naší organizace dvoudenní vodácké 
soustředění v Rakousku. Pokořili řeku Schwarzu. Dle informací od 7 účastníků to rozhodně nebyla voda vhodná 
pro úplné začátečníky. 

 



10 

 

Prodloužený víkend 

Prázdniny jsou časem, kdy děti mají volno, ale rodiče většinou musí do práce, proto již tradičně pořádáme 
prodloužený víkend pro děti z náhradních rodin a to v termínu od 27. do 30.8.2015.  

   

2. Dohody o výkonu pěstounské péče a o výkonu pěstounské péče na 

přechodnou dobu a vzdělávání 

Od ledna 2014 jsme ještě jako sdružení začali uzavírat Dohody o výkonu PP a PPPD. V roce 2015 jsme 
zaznamenali velký nárůst žádostí o doprovázení rodin. Ke stávajícím 7 rodinám jsme uzavřeli dohodu o výkonu 
PP a PPPD s dalšími 10 rodinami. Ke konci roku 2015 jedna dohoda byla ukončena a to z důvodu ukončení 
pěstounské péče. K 31. 12. 2015 jsme doprovázeli celkem 16 náhradních rodin. 

Rozšířili jsme svou působnost i mimo Kraj Vysočinu. Našli jste nás na Pardubicku, v Plzeňském kraji, v Praze 
a v  Jihočeském kraji. 

Hodně rodin, široký záběr, proto došlo k rozšíření i našeho pracovního týmu. K Alešovi, Monice a Alence přibyla 
spolupracovnice Marta. Naši pracovníci se účastnili semináře pořádaného pro neziskové organizace s názvem 
Značka spolehlivosti, týdenního semináře pro pověřené organizace O sociálně právní ochraně dětí, vzdělávacího 
dne s názvem Pěstounská péče očima lékaře a pediatra. 

V rámci dohod o výkonu PP a PPPD naše organizace po celý rok náhradní rodiče i vzdělávala. V průběhu roku 
2015 se uskutečnilo 6 vzdělávacích seminářů (většinou 24 hodinových) a jedno týdenní vzdělávání v rámci 



 

společného stanování na Branišově. Témata vzdělávání se odvíjela od toho, co náhradní rodiče zajímalo: 
Identita přijatých dětí, Komunikace s dětmi, Hranice ve výchově, Plánování budoucnosti, Dotyková terapie ad. 

 

 

 

3. Výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 

Pověření ke SPOD vydáno dne 30. 10. 2007 pod číslem: KUJI72558/2007 
Pověření rozšířeno o další činnosti dne 18. 1. 2014 pod číslem KUJI 82793/2013  
Pověřením upřesněno místo výkonu SPOD dne 7. 7. 2015 pod číslem KUJI46673/2015  
 
Místem výkonu: celá Česká republika  
 
Poslání organizace 
Posláním organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní 
rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení, poradenství a vzdělávání 
náhradních rodičů.  
 
Cíle poskytování SPO  
– Podpora příznivého vývoje a všestranného rozvoje dítěte v náhradní rodině  
– Doprovázení a podpora náhradních rodin od přijetí dítěte do náhradní rodiny do ukončení náhradní rodinné 
péče  
– Podpora a poradenství náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích  
– Podpora a poradenství dětem opouštějícím náhradní rodinnou péči  
– Zvyšování odbornosti náhradních rodičů  
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– Zvyšování počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči  
– Kvalitní příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči  
– Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče  
 
Cílové skupiny 
– Děti, jejichž příznivý vývoj je ohrožen  
– Děti v náhradní rodinné péči  
– Mladiství opouštějící náhradní rodinnou péči  
– Náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci, osvojitelé)  
– Zájemci a žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče  
 
Schválená činnost: 

- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče § 47b 
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny 
a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 
§ 11 odst. 1 písm. d) § 11 odst.2 písm. c) 

- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 
o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče 

- vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst.2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí 
formou pěstounské péče nebo osvojiteli a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností (§ 19a odst. 1 písm. a) 48 odst. 2 písm. h) 

 
Doprovázení k 31.12.2015 zajišťováno 4 klíčovými pracovníky:  
Pěstouni na přechodnou dobu …………………………  5 rodin 
Dlouhodobá pěstounská péče ………………………… 12 rodin  
 
 
Seznam činností poskytovaných pověřenou osobou:  
Odborné sociální poradenství:  

o pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinná péče: informace o formách NRP, informace 
o procesu zprostředkování, komunikace s institucemi  

o pro náhradní rodiče: poradenství při řešení sociálních nebo psychických problémů, při řešení problémů 
souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte, v oblasti vzdělávání dítěte, při uplatňování nároků 
osoby pečující nebo osoby v evidenci v oblasti nemocenského, důchodového pojištění, podpory 
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek 
pro osoby se zdravotním postižením, při uplatňování jiných nároků a pohledávek, při využívání sociálních služeb  
7 Standard 1 pro děti opouštějící náhradní rodinu: pomoc při přípravě dítěte na odchod z náhradní rodinné 
péče, pomoc při zabezpečení ubytování, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, evidenci na úřadu práce, 
podpora při získání a udržení si prvního zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky, informace 
o dávkách mimořádné okamžité pomoci  
 
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči.  
Doprovázení náhradních rodin, které mají s organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče:  

o Osobní schůzky s klíčovým pracovníkem (minimálně jednou za 2 měsíce)  

o Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě  
o Respitní péče  

o Zprostředkování odborné pomoci  

o Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s jeho biologickým rodičem nebo jiným členem rodiny  

o Vzdělávání náhradních rodičů  
 



 

Vzdělávání náhradních rodičů a zájemců o náhradní rodinnou péči:  

o Jednodenní a kratší semináře  
o Vzdělávací víkendy (16 hodin vzdělávání s programem pro děti)  

o Prodloužené vzdělávací víkendy (24 hodin vzdělávání s programem pro děti)  
o Týdenní pobyty (24 hodin vzdělávání)  

o Neformální společná setkávání náhradních rodičů za účelem sdílení a předávání si zkušeností  
o Individuální vzdělávání s poradenstvím (dle potřeby)  
 
Osvětová činnost:  

o Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách  
o Spolupráce s VOŠ sociální v Jihlavě  

 

4. Standardy sociálně právní ochrany dětí 
Standardy sociálně právní ochrany dětí vstoupily v platnost 1.1.2015. Vytvořeno bylo 16 standardů a dalších 
doprovázejících předpisů, manuálů a pracovních postupů. 

Seznam 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 
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Standard 15: Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Standard 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

6.  Spolupracujeme 
 

Bez spolupráce s jinými organizacemi si ani nedovedeme naši práci představit. Jsme si vzájemnou oporou 
i povzbuzením, často spolu sdílíme svoje potřeby, diskutujeme nad tím, co nám není jasné nebo co chceme 
změnit. I naše organizace je mnoho let právoplatným členem neformálního sdružení, jež nese název 
Komunikační mosty, kde společně řešíme věci související s náhradním rodičovstvím v naší republice.  
 
Spolupracujeme s Koordinačním uskupením neziskových organizací v Kraji Vysočina (zkráceně KOUS), jež 
hájí zájmy neziskového sektoru a společně pomáhá k jejich rozvoji.  
 
V rámci vzdělávání našich zaměstnanců navštěvujeme různé konference, semináře a workshopy. 
 
Stali jsme se členy nově založené organizace Asociace Dítě a Rodina. Úzce spolupracujeme 
s Dobrovolnickým centrem v Pelhřimově. 
 
Z dalších organizací můžeme jmenovat např. Asociaci náhradních rodin ČR, Dominik z Břeclavska, Routu 
ze Středočeského kraje, Středisko náhradní rodinné péče se sídlem v Praze, Sdružení pěstounských rodin 
z Brna. 
 
 

8. Sponzoři a dárci  
 

Poděkování patří těmto náhradním rodinám 

rodině Trávníčkových,  rodině Dědových, rodině Balíkových, rodině pana Krči, rodině manželů 
Dietrichových, rodině Krištofově a rodině paní Čermákové - ti všichni podpořili přípravu letního tábora 
a to nejen finančně, ale i svou dobrovolnou prací – děkujeme Vám. 

 

Velký dík patří Nadaci Terezy Maxové dětem za finanční podporu našich sportovních aktivit a to v částce 
10 000 Kč. 

Firma Gomedia.cz se nám už mnoho roků stará o naše webové stránky a řeší s námi všechny „špeky“, které 
internet přináší a s nimiž si nevíme rady. 

Poděkovat chceme i paní Marii Kouklíkové, účetní naší organizace, jež vedle nás věrně stojí také pěknou 
řádku let, a která je naší oporou. 
 

 
       Aleš Dietrich - předseda sdružení 
 
 
                    



 

 

 

 

9. Finanční zpráva za rok 2015 

 
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 spolku na korespondenční adrese Nová Cerekev 101, Nová Cerekev, PSČ 39415. V účetnictví jsou 
uplatněny obecně platné zásady bez použití specifických odchylek. 
Spolek není plátcem DPH. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2015. Okamžik 
sestavení závěrky 31. 3. 2016. Sestavila Marie Kouklíková.  
Organizace vykázala k 31. 12. 2015 ztrátu  - 209 015, 35 Kč.  
Příjem podléhá osvobození od daně z příjmu právnických osob. 
Spolek nevlastní žádný investiční hmotný a nehmotný majetek a nemá ke dni sestavení závěrky závazky 
z obchodního styku po lhůtě splatnosti, závazky vůči státnímu rozpočtu, nečerpá žádný úvěr. 
Více viz podrobný rozpis vynaložených nákladů a příjmů za rok 2015. 
. 
Sestavila: Marie Kouklíková 
V Praze, dne 31. března 2016 
 
Finanční zprávu podepsala a odsouhlasila jednatelka organizace p. Monika Dietrichová. 
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10.  Tiráž 
 

Datum schválení výroční zprávy:  
31. 8. 2016 
 
Náklad:  
20 výtisků 
 
Výroční zprávu zpracovala:  
Monika Dietrichová  
 
Graficky upravila: 
Mgr. Zdenka Munduchová 
 
Korektury textů:  
Amy Dietrichová, Šárka Píšová 
 
Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 
 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy:  
Aleš Dietrich – předseda spolku  
 
Použité fotografie a obrázky: 
Fotografie byly použity z  materiálů spolku se souhlasem zákonných zástupců osob na nich zachycených. 
Obrázky namalovaly děti z náhradních rodin naší organizace. 
 
 

 


