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1. Úvodní slovo ředitele organizace 
 

 
Vážené dámy a pánové,  
 

dovolujeme si vás po roce opět seznámit s činností naší organizace tak, jak se rozvíjela v roce 2016.  
Již tradičně jsme s dětmi z pěstounských rodin byli v zimě na lyžařském soustředění a v létě pro ně 
zorganizovali již tři turnusy tuzemských vodáckých soustředění a jeden zahraniční vodácký zájezd. 
 

Rok 2016 byl velmi bohatý i na vzdělávání náhradních rodičů, ať už jednodenními, víkendovými 
či týdenními semináři. Z potřeb osob pečujících vyplynulo i individuální vzdělávání. V průběhu roku jsme se 
setkali s různými dalšími neziskovými organizacemi působícími na poli náhradní rodinné péče a zúčastnili se 
např. parlamentního semináře v Praze, který zaštítilo MPSV. 
 

Na doprovázení nám přibyly další dvě pěstounské rodiny, kterým jsme poskytovali v rámci dohod 
o výkonu pěstounské péče veškerý potřebný servis. 
 

Na prosinec roku 2016 se ohlásila inspekce Úřadu práce na kontrolu standardů sociálně právní 
ochrany dětí, která s námi tři dny sdílela naši malou kancelář a hodnotila, jakým způsobem jsou standardy 
kvality v naší organizaci naplňovány.  

 
Naší snahou bylo a je, aby náhradní rodiče, kteří se s naší organizací, a s lidmi v ní pracujícími, setkali 

s pochopením a porozuměním, našli zde povzbuzení a útěchu a mohli s námi sdílet své starosti i radosti. 
 
Výroční zprávu přečtěte a posuďte sami, zda se nám rok 2016 povedl. 
 

      
            Aleš Dietrich  - ředitel 
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2. Základní informace a kontakty 
 

Název:  
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, zapsaný ústav 
 
Sídlo sdružení:  
Nová Cerekev 101, 394 15 Nová Cerekev 
 
E-mailová adresa:  
pestounskerodiny@seznam.cz 
 
Webové stránky:  
www.pestvys.cz 
 
Zakladatel původního občanského sdružení:  
Ustanovující valná hromada náhradních rodin za podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina v roce 2005 
Zakladatelem nově transformovaného zapsaného ústavu k 1.1.2016 je p. Monika Dietrichová. 
 
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 
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Číslo účtu organizace:  
247830604 / 0300 u Poštovní spořitelny 
 
Vedení organizace:  
Aleš Dietrich - předseda o.s. od 31. 1. 2007,  od 1.1.2016  ředitel zapsaného ústavu, tel: 739 014 246 
Monika Dietrichová - jednatelka o.s. od 14. 12. 2008, od 1.1.2016 zástupce ředitele, tel: 739 014 224 
 
Nejvyšší orgán organizace od 1.1.2016:  
Správní rada 
 
Členové správní rady od 1.1.2016: 
Mgr. Zdenka Munduchová 
Eva Zhorná 
Pavel Dietrich 
 
Člen kontrolního orgánu: 
Martin Kouklík 
 
Právní postavení:  
Zapsaný ústav je právnickou osobou. Je neziskovou organizací, která je řízena správní radou a ředitelem 
organizace. Lidé, jež zde pracují jsou vůči organizaci v pracovně právním vztahu.  
 
Poslání:  
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. podporuje náhradní rodinnou péči, věnuje se a pracuje s rodinami, 
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 celé republiky, 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 pěstounské péče či pěstounské péče na 
přechodnou dobu  
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, později i s působností pro celou Českou republiku. 
 
Spolupráce (viz samostatný bod):  
Místní klub Asociace náhradních rodin ČR v Pelhřimově 
Koordinační uskupení neziskových organizací na Vysočině 
Krajské úřady a OSPODy 
Nestátní neziskové organizace z celé ČR pracující na poli NRP 
Psychologové a lektoři orientující se v oblasti náhradní rodinné péče 
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3. Jak organizace vznikla? 
 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. 
 Koncem tohoto roku 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. 

Od ledna 2014 se naše organizace začala více profesionalizovat, začali jsme doprovázet dlouhodobé 
pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu v rámci dohod o výkonu PP a PPPD. Od 1.1.2014 došlo 
ze zákona k nucené transformaci občanských sdružení na zapsané spolky, a protože legislativně spolek 
nesplňoval to, co děláme a nabízíme, došlo od 1.1.2016 k jeho další transformaci, tentokrát na zapsaný 
ústav tak, jak odsouhlasila valná hromada v roce 2014. Vrcholným orgánem zapsaného ústavu není valná 
hromada členů, ale organizace je řízena správní radou a ředitelem. 
 Stále jsme aktivní organizací, již několik let jsme 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. 

 

 

4. Valná hromada a zasedání správní rady 
Poslední valná hromada konající se v únoru 2014 rozhodla o přeměně občanského sdružení na zapsaný 
ústav. Paní Monika Dietrichová byla pověřena, aby činila potřebné právní kroky k dosažení této 
transformace. Transformace na zapsaný ústav proběhla od 1.1.2016. Od té doby není statutárním orgánem 
organizace valná hromada členů, ale ředitel organizace, na nějž dohlíží správní rada. Správní rada zasedá 
dvakrát ročně. Ředitel organizace správní radě podává informace o působení ve své funkci za minulé 
období. Společně mluví o vizích do budoucna, kam naše organizace bude směřovat, jaké má plány a co 
chce dokázat. 
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5. Činnost sdružení: 

a) Volnočasové aktivity  

 

Týdenní pobyt na horách 

Od 17.1.2016 proběhlo lyžařské a snowboardové soustředění v Krušných horách, pod vedením zkušených 

akreditovaných instruktorů. Počasí nám neuvěřitelně přálo, bylo nádherně - čerstvý jiskřivý sníh, který 

každou noc padal z nebe nový, mrazivé počasí, které vytvářelo na stromech nádherné "zimní okrasy" a 

hlavně nedovolilo sněhu roztávat a slunce, které svítilo téměř každý den, dodávalo horám ten správný obraz. 

 

Dvanáct dětí z různých náhradních rodin lyžovalo a snowboardovalo jedna báseň. Někdo již uměl a někdo 

se teprve učil. Hlavní je, že na konci týdenního pobytu všichni uměli sjet kopec a dole zastavit . 

 

 
 

Dvoutýdenní vodácké soustředění 
Rok 2016 byl vyjímečný v tom, že se na vodácké soustředění přihlásilo takové kvantum dětí, že bylo nutno 

jednak posílit tým vyškolených vodáckých instruktorů a jednak naplánovat tři turnusy. První turnus 

vodáckého soustředění se konal (spolu s druhým) na řece Otavě. Další proběhl v polovině srpna na řece 

Vltavě. 

První turnus proběhl od 4. do 9.7.2016. Počasí bylo naprosto vyjímečné - slunečno po celý týden takže se 

děti koupaly a dováděly na jezech. Druhý turnus pak od 10.7. do 15.7.2016 spíše propršel, prověřil kvalitu 

stanů a odolnost dětí, instruktorů, kuchařky, zdravotnice a zásobovačky v jedné osobě.  
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Adrenalinové Rakousko 
Ve středu 3.8.2016 odjel tým zkušených vodáků na divoké řeky do Rakouska. Tato výprava prověřila 

vodácké znalosti a zručnost účastnících se vodáků!  Sjížděla se krásná a čistá horská říčka Traisen (obtížnost 

WW 1), kde vidíte kameny na dně koryta, je rychlá, peřejnatá, s občasnými stupni, ale velmi chladná až 

ledová. Počasí přálo, slunce svítilo – prostě paráda a čirá radost ze sportovních zážitků. Ve čtvrtek se 

sjížděla horská řeka Schwarza – opět nádherný den. Schwarza je řeka protékající horami, průzračná, čistá, 

ale studená. Rychle tekoucí horská řeka téměř se stálými peřejemi. Obtížnost WW 1 až 2 s jednou peřejí tzv. 

„soutěskou“ na úrovni WW 3, která velmi rychle prověřila vodácké znalosti všech přítomných. V pátek pak 

přišlo zhoršení počasí – mžilo, pršelo, foukalo – voda zezhora, voda zespoda – nebylo zřejmé, která byla 

teplejší. Schwarza byla stále stejná, obtížná a nic neodpustila. Každá chyba byla rychle potrestána. Návrat 

do České republiky proběhl ve večerních hodinách a všichni přijeli nadšeni, plni krásných zážitků.  
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Týdenní splouvání Vltavy 
Vltava je naší tzv. národní řekou a my se jí záměrně mnoho let vyhýbali. Zatím nikdy, s vyjímkou 

jednodenní sportovní aktivity, jsme ji s našimi dětmi nejeli. Důvodem je velká frekventovanost, mnoho lidí 

na jednom místě, a tudíž plné kempy, dokonce nevídané fronty na to, abyste mohli splout jez. Letos jsme si 

řekli – zkusíme to a uvidíme.  

 

Splouvání Vltavy se zúčastnilo 17 přihlášených lidí, z čehož dvě osoby byli „suchozemci“ tzv. týlové 

zabezpečení – dvě hlavy a čtyři ruce musely zabezpečit dovoz dětí a aut, nakupovat, vařit, mýt nádobí, 

komunikovat s dětmi i dospělými, ošetřovat bolavá a zraněná místa, věšet a sušit prádlo. Na vodu se denně 

chystalo 15 lidí. A chystali se, ač pršelo nebo svítilo slunce. Užili jsme si všeho, i na koupání se dostalo. 

Návrat domů proběhl ve zdraví a spokojenosti. 

 

Prodloužený víkend s názvem „Léto na Vysočině“ 
prodloužený víkend připadl na krásné letní dny plné sluníčka, které bylo nejlepší trávit v lese nebo u vody – 

obojího jsme si za čtyři dny užili hodně. Opekli jsme buřtíky a klobásky s masem na grilu, vyrazili do lesa 

s cílem „vyškrábat se “ na rozhlednu Orlík u Humpolce. 

Po dobrém obědě jsme se namočili v koupališti Žabák v Humpolci, kde jsme si plavali skoro sami 

v prázdném venkovním bazénu.  

 

Další den jsme strávili opět v lese, pro změnu na Křemešníku, kde skoro všichni zdolali dalších 210 schodů 

a vyšplhali se na místní rozhlednu. Lanové centrum pro malé i veliké, balónková prolézačka, dobrá polévka 

a na závěr skvělá zmrzlina zajistila, že jsme se cítili moc dobře. Odpočinutí, nadýchaní čerstvého lesního 

provoněného vzduchu – paráda. 

 

http://www.pestvys.cz/wp-content/uploads/2016/08/1.jpg
http://www.pestvys.cz/wp-content/uploads/2016/08/1.jpg
http://www.pestvys.cz/wp-content/uploads/2016/09/koupali%C5%A1t%C4%9B-%C5%BDab%C3%A1k-2016.jpg
http://www.pestvys.cz/wp-content/uploads/2016/09/koupali%C5%A1t%C4%9B-%C5%BDab%C3%A1k-2016.jpg
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Podzimní výlet Vysočinou 
V sobotu 1.10.2016 se sešli čtyři rodiny a společně spolu absolvovali výlet na přehradu Trnávku (Želiv), 

která se v tento den plánovaně vypouštěla. Přehradní nádrž leží na řece Trnavě, která se nachází mezi 

Želivem a Červenou Řečicí v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina. Díky takto dopředu hlášenému vypouštění 

přebytečné vody z nádrže se v umělém slalomovém kanále pod ní konalo volné splouvání kajaků, singl 

kanoí a raftů. Délka slalomového kanálu přesahuje 500 m a celkové převýšení činí 9 m. Tato dráha patří 

mezi nejobtížnější ve střední Evropě. Počasí přálo všem, kdo přijeli jezdit „divokou vodu“ nebo se jen 

podívat. A věřte, bylo se na co koukat. Společný oběd na ohni pak završil dobrou pohodu. Ve 14.30 hodin 

hrázný pomalu uzavíral stavidlo a voda z kanálu mizela až úplně vyschla, pak nezbylo než se rozloučit a jet 

domů. Na pěkně prožitý den budeme jistě dlouho v dobrém vzpomínat. 

 

  

 

b)  Dohody o výkonu pěstounské péče a o výkonu pěstounské péče na 

přechodnou dobu  

Dohody o výkonu PP a PPPD uzavíráme od ledna 2014. V roce 2015 jsme vytvořili a přijali standardy 
sociálně právní ochrany dětí. Do konce roku 2016 jsme zajišťovali doprovázení 19 náhradním rodinám, 
dlouhodobým i přechodným pěstounům.  

Na pozici klíčových pracovníků pro nás pracovali paní Monika Dietrichová, pan Aleš Dietrich, Ing. Alena 
Egersdorfová, DiS. a paní Marta Mikulová. 
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c)  Vzdělávání náhradních rodičů 

V lednu 2016 proběhl 8 hodinový seminář s názvem Výchovné prostředky – jaké můžeme volit, 

aby našemu dítěti neublížily? 

V únoru pak 8 hodinový seminář na téma Dítě a jeho domácí povinnosti versus kapesné a jiné bonusy. 

V dubnu jsme pořádali 24 hodinový seminář Identita přijatých dětí. 

Seminář Psychopatologie dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradních rodinách se konal v květnu 

2016. 

24 hodinový seminář s názvem Lhaní, krádeže a podvody v červnu 2016. 

V semináři Puberta našich dětí jsme si s účastníky letního stanování povídali v červenci 2016. 

Po prázdninách jsme se v září 2016 sešli nad tématem Specifické poruchy chování přijatých dětí 

aneb moje identita – Problémák. 

V sobotu dne 8.10.2016 proběhl dlouho očekávaný jednodenní seminář na velmi kontroverzní téma 

a to Etika sociálních a klíčových pracovníků aneb kde jsou hranice soukromí pěstounů. Seminář byl 

5 hodinový a jeho lektorování se ujala vedoucí oddělení náhradní rodinné péče z Magistrátu města Jihlava 

p. Mgr. Zdeňka Zamazalová.  

V pátek dne 7.10.2016 proběhl na Krajském úřadě Kraje Vysočina jednodenní seminář, který vedl odborný 

rada a inspektor SPOD z ÚP Mgr. Bc. Martin Doležal. Seminář byl určen pro pracovníky pověřených 

osob a ZDVOP. Všichni přítomní se dozvěděli mnoho užitečných informací, které nám pomohou nejen 

při vedení našich organizací, které jsou pověřeny sociálně-právní ochranou, ale i při plánovaných kontrolách 

inspekce SPOD. 

V pondělí 10. října 2016 jsme se zúčastnili parlamentního semináře v poslanecké sněmovně, který byl  

pořádaný pod záštitou ministryně práce a sociální věcí, paní Mgr. Michaely Marksové -Tominové 

a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Bc. Zuzany Kailové, členky Výboru 

pro sociální politiku na téma Náhradní rodinná péče očima odborníků, aneb rozbíjíme mýty 

o pěstounství. 

O víkendu 11. – 13.11.2016 proběhl seminář s názvem Komunikace s dětmi. 

V průběhu celého roku proběhlo několik individuálních vzdělávání, které vyšly z potřeb samotných osob 

pečujících. Většinou se jednalo o pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu, kteří měli doma maličké děti, 

a bylo by pro ně obtížné dojíždět na vzdělávání. Zaobírali jsme se tématy Jak se nezbláznit ze všech našich 

povinností aneb pozor na syndrom vyhoření, Jak předcházet syndromu vyhoření a Specifické problémy 
dětí.  

Vydáno bylo osvědčení o úspěšném absolvování individuálního vzdělávacího programu   

Feuersteinovo Instrumentální Obohacování (FIO) – základní „Urči emoci“ a „Od empatie k činnosti“, 

které vedla paní Marta Mikulová. 

 

http://www.pestvys.cz/seminar-vychovne-prostredky-jake-muzeme-volit-aby-nasemu-diteti-neublizily/
http://www.pestvys.cz/seminar-vychovne-prostredky-jake-muzeme-volit-aby-nasemu-diteti-neublizily/
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d) 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 31.12.2016 zajišťováno 4 klíčovými pracovníky:  
Pěstouni na přechodnou dobu …………………………  5 rodin 
Dlouhodobá pěstounská péče ………………………… 14 rodin  
 
 
Seznam činností poskytovaných pověřenou osobou:  

Odborné sociální poradenství:  

o pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinné 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  

o 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 krátkodobé péče o svěřené dítě  

o Dlouhodobá odlehčovací péče  

o Zprostředkování odborné pomoci  

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

o Vzdělávání náhradních rodičů  
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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:  

     Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách  

     Přednášky pro veřejnost 

 

6. Standardy sociálně právní ochrany dětí 

Od ledna 2015 vešly v platnost standardy sociálně právní ochrany dětí, podle kterých se chod naší 
organizace řídil: 

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 

Standard 15: Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Standard 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

 

V prosinci 2016 proběhla v naší organizaci inspekce kvality standardů sociálně právní ochrany, 

která nezjistila žádné vážné pochybení v rámci sociálně právní ochrany. 

 

Za cíl jsme si do budoucna vytkli najít nové reprezentativnější vzdělávací a kancelářské prostory pro naši 

organizaci. 
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7. Spolupracujeme 
 

Organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. je jednou z mnoha nestátních neziskových organizací, 

které pracují na poli náhradního rodičovství. Organizace podobného typu se scházejí několikrát do roka 

a jejich snahou je zlepšit podmínky pro výkon PP a PPPD. Všechny organizace „tlačí“ stát k tomu, aby určil 

věkovou hranici, do které nebudou malé děti umisťovány do ústavních zařízení. 
 
Několik let spolupracuje organizace i s Koordinačním uskupením neziskových organizací v Kraji Vysočina 
(zkráceně KOUS), jež hájí zájmy neziskového sektoru a společně pomáhá k jejich rozvoji.  
 
Přijali jsme pozvání na seminář do parlamentu, kde jsme se dozvěděli mnoho velmi užitečných informací. 
 
Při doprovázení rodin v rámci práce na Dohodách o výkonu PP a PPPD úzce spolupracujeme s krajskými 
úřady a jednotlivými orgány sociálně právní ochrany dětí našich doprovázených rodin. Spolupracujeme 
s psychology, odbornými lékaři a lektory náhradního rodičovství. 
 

8. Sponzoři a dárci naší organizace 
 
V roce 2016 pro potřeby náhradních rodin věnoval pan Jan Kolář z Lékárny v Pacově pro naše malé i větší 
děti krásné nové botičky v hodnotě 8000 Kč.  
 
Paní Eva Zhorná pravidelně posílala na účet naší organizace finanční příspěvek, za což jí touto cestou velmi 
děkujeme. 
 
Firma Centropen z Dačic, věnovala pro potřeby našich rodin plné bedničky barevných fixů, které udělaly 

(a ještě udělají) radost mnohým dětem z náhradních rodin. 

                    

 

 

9. Finanční zpráva za rok 2016 
 

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 byl do konce roku 2016 umístěn v kanceláři na korespondenční adrese Nová 
Cerekev 101, Nová Cerekev, PSČ 39415. V účetnictví jsou uplatněny obecně platné zásady bez použití 
specifických odchylek. 

Zapsaný ústav není plátcem DPH. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016. Okamžik 
sestavení závěrky 31. 3. 2017. Sestavila Marie Kouklíková. Organizace vykázala k 31. 12. 2016 ztrátu 
Kč 68.085,30.  
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Příjem podléhá osvobození od daně z příjmu právnických osob. 

Organizace nevlastní žádný investiční hmotný ani nehmotný majetek a nemá ke dni sestavení závěrky 
závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti, závazky vůči státnímu rozpočtu, ani nečerpá žádný úvěr. 

V příloze je podrobný rozpis vynaložených nákladů a příjmů za rok 2016 

V Praze, dne 31.března 2017  

sestavila: Marie Kouklíková 

Finanční zprávu podepsala a odsouhlasila Eva Zhorná, předsedkyně správní rady dne 31. 3. 2017. 
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10. Tiráž 
 
Datum schválení výroční zprávy:  
1. 6. 2017 
 
Náklad:  
20 výtisků 
 
Výroční zprávu zpracovala:  
Monika Dietrichová – zástupce ředitele 
 
Graficky upravila: 
Blanka Nováková 
 
Korektury textů:  
Šárka Píšová 
 
Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 
 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy:  
Aleš Dietrich – ředitel organizace  
 
Použité fotografie a obrázky: 
Fotografie byly použity z materiálů náhradních rodin s jejich souhlasem. Obrázky byly použity 
z internetu „obrázky zdarma“. 

 


