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Vážené dámy a vážení pánové, naši milí dárci a přátelé,

       skončil rok 2009 a Vy opět držíte v ruce výroční zprávu našeho občanského 
sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina.

Naše sdružení Vám není potřeba nijak zvlášť dopodrobna představovat. Snad 
jen pro ty, kteří by o něm doposavad nikdy nic neslyšeli nebo o něm nikde nic nečetli 
se  sluší  říci,  že  vzniklo v prosinci  roku 2005.  U jeho zrodu stály  nejen  samotné 
pěstounské rodiny, ale i Krajský úřad se sídlem v Jihlavě. Samo sdružení vzniklo z 
potřeby  pěstounských rodin scházet se a být si více nablízku, sdílet spolu dobré i to 
horší,  co je  v životě potkává,  z potřeby že  chtějí  spolu sportovat  a třeba něco i 
vytvářet. To bylo tím prapůvodním impulzem k založení našeho sdružení a z toho 
vznikl i jeho samotný  název, Pěstounské rodiny kraje Vysočina. 

Je  pravdou,  že   tehdy  v  roce  2005  se  maličko  pozapomnělo  na  adoptivní 
rodiny, které mají stejné potřeby jako ty pěstounské a že by bývalo bylo vhodnější 
zvolit  název  lépe   vystihující  situaci   například  Sdružení  náhradních  rodin  kraje 
Vysočina.  Bohužel  se  tak  nestalo,  ale  my  přesto,  že  máme  v  názvu  „pěstounské 
rodiny“ nefungujeme jen pro ně,  ale   jsme oporou a  pomocí  i  mnohým rodinám 
adoptivním, mnohé si  už mezi  nás cestu našly a my je rádi mezi  sebou vidíme a 
vítáme.
     Práce ve sdružení stále pokračuje, vyvíjíme mnoho aktivit a naše webové stránky, 
které v průběhu roku dostaly zbrusu nový, moderní a přehlednější jsou toho důkazem. 
Fungovali  jsme celý rok na základě dobrovolnosti.  Na konci  tohoto roku se  nám 
povedlo, díky úspěšné grantové žádosti z fondu OP LZZ, podepsat smlouvu a získat 
tak  finanční  prostředky  na  vzdělávání  náhradních  rodičů  a  mládeže.  Finanční 
prostředky od Evropské unie nám pomohou naši činnost rozvinout a možná i rozšířit. 
Naše sdružení, díky tomuto grantu může na dva roky vytvořit dvě pracovní místa a 
zaměstnat  tak  lidi,  kteří  doposavad  vše  dělali  pro  sdružení  dobrovolně,  ve  svém 
volném čase.

    V rámci sdružení nám již od roku 2007 začaly vznikat i místní kluby, které si zvaly 
k  besedám různé  hosty  právě  z  oboru  náhradní  rodinné  péče.  Některé  kluby  se 
stabilizovaly  a  spojily  své  síly  se  vzniklou  Asociací  náhradních  rodin  České 
republiky. Po celý rok nám fungovaly kluby v Pelhřimově a v Třebíči, v průběhu roku 
pak  vznikly  kluby  v  Moravských  Budějovicích  a  v Bystřici  nad  Pernštejnem. 
Koordinátory stále hledáme pro kluby v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě. Samostatnou 
kapitolou  je  pak  sportovní  klub  dětí  a  mládeže,  který  během  roku  užil  mnoho 
rozmanitých aktivit.
   Hodně jsme se snažili i na poli osvěty a o náhradní rodinné péči jsme již dvakrát 
hovořili na základní škole v předmětu rodinná výchova a to v květnu  a podruhé pak 
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v listopadu. Z Městským úřadem v Pelhřimově jsme uspořádali besedu pro veřejnost. 
Spolupráce se školou bude určitě pokračovat i v budoucnu a už jsou i signály, které 
svědčí o tom, že učitelé takové to besedy vítají a dětem se velmi líbí, neboť je to 
vyprávění ze života a ne ze stránek učebnic.
   Veřejná sbírka ve prospěch našeho sdružení nám přinesla nemálo starostí, ale sbírku 
se nakonec povedlo nejen zahájit, ale i provozovat a to díky koordinátorům, kteří se 
této práce dobrovolně ujali. 
    Všichni  dobrovolníci  našeho  občanského  sdružení  zajišťovali  administrativu, 
jednání  s  úřady,  bankami,  sponzory,  tiskem,  s  vyhlašovateli  grantů  a  dalšími 
spolupracujícími organizacemi. 
       Jsme rádi, že i na náš popud vznikla v dubnu tohoto roku Asociace náhradních 
rodin České republiky a že právě od nás převzala model klubů náhradních rodin, 
který chce, svým časem, aplikovat na celou Českou republiku. Naše fungující kluby 
se tedy staly zároveň i kluby Asociace náhradních rodin ČR a my jsme na to právem 
hrdí. Hrdí jsme i na to, že v čele Asociace stojí předsedkyně, jež je členkou našeho 
sdružení a že máme své členy, jak ve výkonné radě,  v jejím poradním sboru, tak i v 
dozorčí radě ANR ČR.

      Jako předseda občanského sdružení  Pěstounské rodiny kraje Vysočina,  plně 
věřím,  že kvalitní   práce a velká snaha nás všech,   přinese i  v budoucnu dobrou 
spolupráci  nejen  s  dárci  a  podporovateli  náhradní  rodinné  péče,  ale  díky  vzniklé 
Asociaci  náhradních  rodin  i  s  ministerstvy  a  potažmo  i  celým  naším  státem, 
zastoupeným parlamentem a zákonodárci. Věřím, že dojde k pozitivnímu ovlivnění 
péče o nikým nechtěné děti, odlivu dětí ze státních ústavů do náhradních rodin a v 
neposlední řadě i ke zkvalitnění náhradní rodinné péče v České republice. 

Jsem rád, že naše sdružení mohlo být při vzniku „naší“ Asociace a že je o něm 
dobře slyšet mezi nestátními neziskovými organizacemi. Věřme, že když se spojíme 
v jednu silnou organizaci, dokážeme mnohé špatné věci zbourat a mnohé skvělé věci 
a  zákony  prosadit  alespoň,  co  se  týká  náhradní  rodinné  péče  a  blaha  všech 
nechtěných dětí, které by mohly rychleji najít tu „svou“ mámu a toho „svého“ tátu.

                                                     
                                                            Aleš Dietrich - předseda sdružení

1.ledna 2010
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I pod stanem se dá malovat …. 
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   Informace o sdružení

Název :        Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.

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

Nejvyšší orgán sdružení:   valná hromada řádných členů sdružení

Statutární zástupce NNO: předseda sdružení Aleš Dietrich od  31.1.2007 
Jednatel sdružení :  Monika Dietrichová od 14.12.2008

Sídlo sdružení: Svatovítské náměstí 126,  39301 Pelhřimov

Kontakty: mobilní číslo na předsedu sdružení 734 481 739
                 privátní mobilní číslo                       737 500 654
                 mobilní číslo na jednatelku sdružení 734 481 732
                 privátní mobilní číslo                       732 210 662

emailová adresa: pestounskerodiny@seznam.cz
webové stránky:  www.pestvys.cz

číslo účtu sdružení:  78 78 78 43 / 5500 u Raiffeisen Bank

Členové výboru sdružení k 31. 12. 2009:     
Aleš Dietrich – předseda sdružení a člen výboru 
Monika Dietrichová – jednatel sdružení a člen výboru
Milan Havelka – člen výboru
Ivana Matějíčková – člen výboru
Lucie Ryšavá – člen výboru
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Členové revizní komise: 
Martin Suchý – předseda revizní komise
Marie Havelková – člen revizní komise
Erika  Fojtlová - člen revizní komise

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 či do adopce.
Těmto rodinám poskytuje služby různého charekteru v rámci kraje i mikroregionu. 
Dále  podporuje  vznik  a  rozvoj  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 volno časových 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

Povolení veřejné sbírky : Krajským úřadem kraje Vysočina  ode dne 16. ledna 2009 
do dne  16.12.2011 za účelem finančního zajištění volnočasových aktivit a klubových 
setkání rodin v náhradní rodinné péči, sbírka povolena sběracími pokladničkami 
číslo účtu určeného pro veřejnou sbírku: 55 64 55 / 5500

Zaměstnanci k 31. 12. 2009: občanské sdružení nemá žádné zaměstnance

Počet klientů, kteří se zapojili do aktivit sdružení v roce 2009 :  873

Spolupráce: Občanské sdružení spolupracovalo i nadále se Střediskem náhradní 
rodinné péče, občanským sdružením Rozum a cit, s Krajským úřadem kraje 
Vysočina, s Nadací Terezy Maxové dětem. Dobré vztahy jsme udržovali se sociálními 
pracovnicemi okresních i krajského úřadu. Začala práce osvěty o náhradním 
rodičovství na základních školách v Pelhřimově.  Se vzniklou Asociací náhradních 
rodin České republiky jsme navázali velmi těsné vztahy a byli jsme si vzájemnou 
oporou po celý rok. Informační středisko Mikuláš, o.p.s zahájilo na sklonku roku 
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2009 proces stmelování  nestátních neziskových organizací z celé ČR, skrze jeho 
práci jsme navázali kontakty s mnoha neziskovými organizacemi na poli NRP.
 
Napsali o nás: Regionální deníky Vysočiny a Mladá Fronta Dnes 

Slyšeli o nás posluchači  regionálního rádia HIT rádio Vysočina

Informace o aktivitách sdružení

Vzdělávání a besedy – kluby: Třebíč, Pelhřimov, Bystřice nad Pernštejnem a 
Moravské Budějovice

Volno časové aktivity pro rodiny: stanování, vodácká dovolená, návštěva Zoo Praha, 
lanové centrum Křemešník, víkendový pobyt, více bod 4. této výroční zprávy.

Volno časové aktivity pro děti a mládež: týdenní a jednodenní vodácké soustředění, 
týdenní a jednodenní lyžování, víkendový pobyt rodin, horolezecká stěna a lanové 
centrum, více bod 4. této výroční zprávy.

Lektoři: Aleš Dietrich, instruktor vodní turistiky a školního lyžování
              Mgr. Terezie Štokrová, psycholog a psychoterapeut

    Ing. Petr Hesoun, ekologická výchova

Dobrovolníci: Monika  Dietrichová,  Alena  Saturková,  Marie  a  Milan  Havelkovi, 
Blanka Marková, Ivana  Matějíčková, Lucie a Milan Ryšaví, Marcela Dědová, Žaneta 
Čosová, manželé Ing. Jan a Blanka Balíkovi, Ing. Karel Krča, Mgr. Nella Slavíková a 
spousta dalších pracovitých a milých lidí

Informační servis: mobilní telefon na jednatele a předsedu sdružení, webové stránky, 
propagační materiál sdružení

Projekty: -  veřejná sbírka ve prospěch o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina 
                -  získání grantu podporovaného Evropským sociálním fondem z 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Čerpané granty: 
 -  od Nadace Terezy Maxové dětem ve výši 10 000,- Kč
− od Krajského úřadu kraje Vysočina z Fondu Vysočiny s názvem „ Sportujeme 
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společně“ v maximální výši a to 50 000,- Kč
− Nadace Terezy Maxové dětem ve spolupráci s ING nás obdarovala částkou 

15000,- Kč                      

Přijaté dary: od třech soukromých dárců  v celkové výši 34 000,- Kč

Finanční zpráva: viz strana 22 této výroční zprávy

Poděkování dárcům a sponzorům: viz bod 6. této výroční zprávy strana 17

Majetek sdružení k 31.12.2009: trampolína, čtyři plastové kanoe

Naše děti se dokáží naučit mnohému, i když jejich prognóza na počátku nebyla nikterak dobrá. V 
rodině se však stabilizují a rozkvetou, pro některé z nich není problém hrát např. na  hudební nástroj 
či jezdit na koni ….
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3. Valná hromada v roce 2009

     Na konci ledna 2009 proběhla valná hromada členů sdružení. Byly zde přečteny 
všechny důležité materiály jako například revizní zpráva, finanční zpráva, zpráva o 
sponzorských darech a dárcích, zpráva o podaných grantových žádostech. 

Byla přečtena výroční zpráva za rok 2008 a členové sdružení byli seznámeni se 
zahájenou veřejnou sbírkou konanou ve prospěch aktivit sdružení. Všichni přítomní 
mohli vidět vyrobený stojan s pokladničkou a byli jim rozdány propagační letáčky 
našeho sdružení. 

Byl  zde  navržen  plán  našich  sportovně  -  kulturních  aktivit.  Byl  navržen  a 
odsouhlasen členský poplatek pro rok 2010 ve výši  300 Kč na dospělou osobu a 
dohodli  jsme se,  že  poplatky by měly být  uhrazeny vždy do konce ledna daného 
roku.. 

Valná hromada se usnesla na tom, že každá další valná hromada se bude konat 
vždy první pátek v měsíci únoru, příští valná hromada by měla proběhnout v pátek 
5.února 2010 a to z důvodu přehlednosti v tom, kdo má zaplacen členský poplatek a 
je tedy oprávněn na valné hromadě hlasovat.
 Valná hromada přijala demisi členky výboru sdružení z důvodu její tíživé rodinné 
situace.
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A takto naše děti sjíždí řeky se zkušeným vodáckým instruktorem z řad náhradních rodičů ….

4. Volno-časové aktivity
     Z našich již stabilních činností pokračoval od podzimu roku 2008 do března 
2009  lezecký výcvik na horolezecké stěně v ZŠ Havlíčkově Brodě.
Dva hrdinní tatínkové našeho sdružení se vypravili na hory s deseti dětmi a učili je 
tam lyžovat. 

Začali jsme se scházet po celé Vysočině v klubech náhradních rodin, a tak po 
celý rok 2009 probíhalo mnoho super aktivit s poměrně velkou účastí. Kromě klubu v 
Třebíči  a  Pelhřimově  vznikl  klub  v  Moravských  Budějovicích  a  v  Bystřici  nad 
Pernštejnem. Aktivity  byli  v  klubech nejen vzdělávací,  ale  i  sportovní,  kulturní  a 
výtvarné.  V  rámci  klubové  činnosti  jsme  s  dětmi  pouštěli  na  několika  místech 
Vysočiny  draky,  byli  jsme,  za  finančního  přispění  Krajského  úřadu  v  Jihlavě,  v 
solných jeskyních nebo navštívili  jeskyně přírodní.  Děti  vyrobily  šperky,  klícky s 
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ptáčky, které dodnes zdobí lustry v mnoha rodinách a další krásné věci například z 
hlíny.  
     V červnu proběhl  na hřišti  v  Nové Cerekvi  tradiční  Den dětí  s  naší  velkou 
trampolínou a soutěžemi.
     Záříjový  víkendový  pobyt  s  výletem parníkem po  Vranovské  přehradě  a  s 
návštěvou hradu Bítov,  byl  naší  novou zkušeností.  Dvě rodiny zajistily  ubytování 
ostatních rodin na faře v Nových Syrovicích, společně jsme si  vařili,  společně se 
bavili. Bylo to moc fajn a tuto aktivitu budeme v budoucnu zase rádi opakovat.
           Stanování rodin v Moravči, akce na kterou mnozí z našich členů, čekají celý 
rok.  Vládne  tam  pohoda,  klid,  přátelství  a  to,  i  když  vše  probíhá  v  polních 
podmínkách. Léto roku 2009 bylo nádherné a celé stanování bylo pojato sportovněji. 
Hrál  se  volejbal,  jezdilo se  na kanoích,  plavalo se.  Opět  se  mnohým nechtělo jet 
domů.  Letošní  rok  byl  vyjímečný  hned  dvěmi  záležitostmi,  zaprvé  jsme  si  tam 
uvědomili  jak pevná  máme přátelství,  to  když se  stal  poměrně vážný úraz,  který 
následně skončil operací a bylo potřeba promptně jednat, ohlídat děti, sbalit věci a 
posléze i odvézt auto zraněné maminky domů a zadruhé, že místo v moravečských 
lesích přitahuje lidi z daleka ze široka, neboť se nás tam letos sešlo 18 dospělých a 29 
dětí, což byl přímo rekordní počet účastníků.
   V půli léta se čtyři rodiny vydaly společně do Polska na sjezd řeky Pilica. Léto sice 
podle kalendáře vrcholilo, avšak nás trápil alespoň na začátku naší dovolené vytvalý 
déšť. Zde se zase ukázal optimismus mnohých z nás a i to, že nemůže pršet pořád, že 
se jednou oblaha už musí protrhat a vysvitnout slunce.

Klubová činnost se rozšířila i na sportovní klub dětí a mládeže, který spolu s 
vedoucím Alešem vyjížděl za získáváním, v zimě, lyžařských a v létě, vodáckých, 
zážitků. Pořádali jsme tři jednodenní akce, dvě na řece Jihlavě a jednu na řece Sázavě 
a jednu velkou týdenní akci, vodácké soustředění na řece Moravě, kde si Aleš k sobě 
přizval jako pomoc sobě rovnou, Kryštofa Měkutu a Ing. Petra Hesouna. V rámci 
soustředění se děti dozvěděly i mnohé z aktivní ochrany přírody, což je téma, kterým 
se Petr ve svém životě hodně zaobírá  a bylo vidět,  že dětem je toto téma velmi 
blízké,  že  jim není  lhostejné,  jak  lidé  dokáží  ničit  přírodu  kolem sebe.  Aktivita 
ochrany životního prostředí nebyla naší první, neboť jsme před velkými prázdninami 
bok po boku Petra šli Jindřišským údolím a chytali s ním do síťky larvy komárů, 
různé brouky a povídali si o zajímavých věcech kolem tamní přírody.
       Podzim začal barvit listy stromů a my lezli a slaňovali v lanovém centru na 
Křemešníku.  Nenadálý  sníh  nám  zhatil  plán  najít  Hamroně,  tak  jsme  alespoň 
sportovali  v tělocvičně Orla v Bystřici  nad Pernštejnem. Plavali  a posilovali  jsme 
nejen  v Pelhřimově,  ale  i  v  Jihlavě.  Společnými  silami  jsme s  Krajským úřadem 
Vysočiny  rozpohybovaly  děti  všech  věkových  kategorií  na  maškarním  bále  v 
tělocvičně  v  Bystřici  nad  Pernštejnem,  účastnilo  se  21  náhradních  rodin, 
dospělých  přijelo 49 a  přivezli s sebou  61 dětí.
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Na podzim přišel náhlý příval sněhu, oproti tomu v prosinci nebyl sníh žádný, 
proto jsme nemohli s dětmi vyjet na sjezdovku, jak jsme si naplánovali, proto jsme 
operativně   vyrazily  na  vycházku  do  pelhřimovského  lesoparku  a  to  v  počtu  7 
dospělých a 11 dětí. 
       
 

Umíme zazpívat, zatančit i s úsměvem zarecitovat ….

Ostatní aktivity sdružení 

Naši úspěšnou klubovou činnost od nás okoukala, v dubnu vzniklá Asociace 
náhradních rodin České republiky, do které i mnohé „naše“ rodiny a kluby vstoupily 
a  mnohé  v  ní  i  aktivně  začaly  pracovat.  Členka  našeho  sdružení,  paní  Klára 
Hesounová, se stala nejen její zakladatelkou, ale i její první předsedkyní, pan Milan 
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Havelka  se  stal  členem výkonné  rady,  pan  Aleš  Dietrich,  náš  předseda,  usedl  v 
dozorčí  radě  a  paní  Monika  Dietrichová,  jednatelka  našeho  sdružení,  se  stala 
poradkyní výkonné rady. Práce v asociaci od dubna 2009 běží na plné obrátky, ale ani 
naše sdružení neusnulo, ba právě naopak.

Představitelé  našeho  sdružení,  se  letos  ve  svém  volném  čase,  ve  středu 
22.dubna 2009, účastnili vzdělávacího semináře a dovezli si tak domů Osvědčení o 
jeho  absolvování  a  to  v  rozsahu  7  hodin.  Seminář  nesl  název  „Lidské  zdroje  v 
neziskových  organizacích“.  Další  měsíc,  opět  ve  středu,  20.května  2009 si  domů 
přivezli  Osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře,  opět v rozsahu 7 hodin, 
tentokráte s názvem „Management neziskových organizací“. Členka revizní komise 
paní Marie Havelková byla vyslána  dne 6. května 2009 na 7 hodinový vzdělávací 
seminář, jež nesl název  „ Výroční zpráva a jak na ni ? “ . I z něj si paní Havelková 
přivezla osvědčení o jeho absolvování.  V červnu 2009 se opět jednatelka sdružení a 
předseda sdružení účastnili vzdělávacího semináře v rozsahu 4 hodin na téma „Jak 
psát úspěšné projekty ?“, který byl organizován Koordinačním uskupením nestátních 
neziskových  organizací  Vysočiny  (zkráceně  KOUS),  jehož   se  občanské  sdružení 
Pěstounské rodiny kraje Vysočina stalo  členem dne 15. června 2009.

V rámci práce pro Asociaci náhradních rodin ČR se náš předseda spolu s naší 
jednatelkou,  zúčastnili  ve  svém  volném  čase  a  mnohdy  za  své  vlastní  finanční 
prostředky,  mnoha přednášek,  které  se  týkaly  nejen vedení  a  managementu,  ale  i 
mediální prezentace, strategického plánování a profesionalizace organizace. Účastnili 
se akreditovaného semináře o sociálně-právní ochraně dětí, který proběhl v Praze dne 
4. prosince 2009 a který byl prvním z řady seminářů, jež potřebují k uznání svého 
vzdělání pro práci v této oblasti. 

Sdružení  celoročně  pomáhalo  studentům  při  jejich  diplomových  pracích  a 
mnohým umožnilo absolvovat povinnou praxi v rámci jejich studia.
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jedna z dalších našich vodáckých aktivit

5. Zhodnocení činnosti

Ohlédnu-li  se za rokem 2009 a mám-li  jej  zhodnotit,  je  to pro mne milá a 
příjemná povinnost. V uplynulém roce jsem se v rámci sdružení setkal se spoustou 
zajímavých lidí, kteří se tak zvaně točí kolem náhradního rodičovství. Spolu se svou 
manželkou, kterou jsem spolu s výborem sdružení jmenoval  na konci roku 2008 do 
funkce jednatelky sdružení, jsme udělali hodně práce, byli úspěšní v psaní grantů a 
získávání  finančních  prostředků pro  činnost  našeho sdružení,  zapojili  jsme  se  do 
práce  ve  vzniklé  Asociaci  náhradních  rodin  ČR  a  účastnili  se  mnoha  besed  a 
seminářů, které jsme všechny využili ve prospěch sdružení a Asociace náhradních 
rodin České republiky.
     Koncem roku 2009 nám byl oznámen kladný výsledek grantového řízení MPSV z 
Evropských fondů. Díky němu budeme v roce 2010 až 2011 organizovat vzdělávací 
aktivity směřující k lepšímu uplatnění náhradních rodičů, ale i dospívajících dětí, na 
trhu práce. Od sponzorů se nám letos povedlo získat finanční prostředky na pokrytí 
některých  našich  činností,   přesto  jejich  převážná  většina stále  pokračovala  na 
základě dobrovolnosti organizátorů a ochoty zůčastněných.
      Na Vysočině již v roce předchozím vznikly místní kluby náhradních rodin, a tak 
se pořádala různá místní klubová setkání, kam byli pozváni i mnozí hosté. Proběhla 
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například beseda pro veřejnost na téma   „ Náhradní rodina, jak ji neznáte “ aneb 
„ nahlédněte pod pokličku náhradního rodičovství “.    Zástupci sdružení se ujali, s 
vervou sobě vlastní, osvěty v základních školách, kdy při hodinách rodinné výchovy 
seznamovali děti šestých ročníků s náhradní rodinnou péčí.    
      Za dobrovolnickou práci chci poděkovat nejen aktivním členům našeho sdružení, 
ale  i  ostatním  lidem,  kteřím  nejsme  lhostejní  a  kteří  se  podíleli  na  jeho 
bezproblémovém chodu.  Všichni společně jsme  odpracovali přes 1094 hodin.

V  průběhu  celého  roku  2009  fungovala  administrativa  sdružení,  jednání  s 
úřady, bankami a pojišťovnami, sponzory a s vyhlašovateli grantů. Svůj volný čas 
věnovala, má manželka a zároveň jednatelka sdružení, nejen členům sdružení, ale i 
všem  ostatním  lidem,  kteří  potřebovali  pomoc  nebo  sháněli  pro  ně  důležité 
informace,  mnohým pomohla řešit  i  rodinné problémy a pomohla jim i  s  psaním 
jejich vlastních grantových žádostí na různé nadační fondy. 

Členům  výboru  sdružení,  členům  revizní  komise,  ale  i  všem  našim 
dobrovolníkům, ať už jsou zde, ve výroční zprávě za rok 2009, jmenováni či nikoliv, 
všem chci,  tady a teď, veřejně poděkovat. Poděkovat za jejich snahu a obětavost, 
upřímnost a vytrvalost.
     Poděkování  na  tomto  místě  náleží  všem  organizacím,  které  nám  na  poli 
náhradního  rodičovství  pomáhaly,  ale  obrovský  dík  vzdávám i  všem sponzorům, 
kteří svými finančními prostředky přispěli na dobrou věc a udělali svět dětí, ale i 
celých náhradních rodin o něco hezčí a barevnější.
       .

                                                           Aleš Dietrich - předseda sdružení

V Pelhřimově, dne 10. ledna 2010
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Společný výlet do Jindřišského údolí starodávnou mašinkou 

Sponzoři a dárci našeho sdružení

Krajský úřad kraje Vysočina nás velmi v letošním roce potěšil, když ocenil naší 
snahu o zkvalitnění života dětí, mládeže a rodin zapojených do náhradní rodinné péče 
a to tím, že nám dal, na základě naší žádosti o grant z Fondu Vysočiny, plnou finanční 
podporu a to 50 000,- Kč. Žádost nesla název „ Sportujeme společně “, což jsme také 
celoročně rádi dělali.

Místním klubům našeho sdružení a jejich koordinátorům byli nejen finančně 
nápomocny všechny Městské úřady a představitelé měst ve kterých kluby fungují, 
jmenovitě pak Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem v čele se starostou panem 
Ing. Pačiskem, Městský úřad v Moravských Budějovicích, Městský úřad v Třebíči i 
Městský úřad v Pelhřimově. Skvělá domluva, pochopení a vstřícnost vzešla od Domu 
dětí a mládeže (DDM) Budík v Moravských Budějovicích, kde můžeme vyzvihnout 
spolupráci s paní Libuší Formanovou.  Klubu náhradních rodin v Bystřici nad 
Pernštejnem hodně pomohla paní Miroslava Kučerová z tělovýchovné jednoty Orel a 
představitel samotného Orla pan Karel Smejkal..

Všeobecná zdravotní pojišťovna s pobočkou v Pelhřimově nám v roce 2009 
odpověděla na naši žádost o sponzorský dar tím, že nám přispěla dárky pro děti ke 
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Dni dětí. I za to velmi děkujeme.

ČSOB, a.s  pobočka v Pelhřimově věnovala našemu sdružení  drobné 
propagační předměty, jež jsme využili k odměnám dětí při různých soutěžích.

Pekařství Velíšek bylo osloveno se žádostí o sponzoring při zásobování 
pečivem letní aktivity s názvem „ Stanování rodin v Moravči“ , na žádost odpověděli 
kladně a čerstvé pečivo toho bylo důkazem. Rodiny vyjadřovaly denodenní 
poděkování prázdnými přepravkami. Díky Vám.

Pan Karel Katovský, paní Ing. Marie Dvořáková a pan Petr Moravec s 
manželkou, Ti všichni dokázali odkrojit ze svých vlastních peněz a přispět tak,  na 
dobrou, užitečnou a prospěšnou věc. Doufáme, že nám budou příznivě nakloněni i v 
dalších letech a vzpomenou si na nás i při čtení těchto řádek s poděkováním, které 
jim v plné míře, na těchto stránkách naší výroční zprávy za rok 2009, náleží.

       S půjčovnou lodí Dronte z Prahy, jsme opět spolupracovali a to hned dvakrát. 
Poprvé při půjčování lodí na dovolenou našich pěstounských rodin a na jednodenní 
vodácký výcvik, kdy nám vždy udělali dobrou cenu  a podruhé, když jsme od nich, za 
velmi příznivé ceny, zakoupili pro sportovní klub další dvě plastové kanoe, jež jsou 
nyní  v majetku sdružení.
      
       Opětovné velké poděkování patří  Nadaci Terezy Maxové dětem, která nám 
každým rokem věnuje milou finanční částku a to nejen na samotné sportovní  aktivity 
pro děti a rodiny z našeho sdružení, ale přispívá nám i na pořízení hmotného majetku, 
konkrétně  právě  výše  zmíněné  plastové  kanoe.V roce  2009 nám NTM  věnovala 
částku 10.000,- Kč a v duhém kole grantových žádostí nás potěšila částkou 15 000,- 
Kč na ubytování našich dětí na horách na lyžařském výcviku, kam odjedou  o jarních 
prázdninách 2010.
       
      Toi Toi sanitární systémy, s.r.o. nám již několikátý rok po sobě, v červnu, na Den 
dětí, a v létě při našem stanování rodin, zdarma zapůjčují mobilní záchod, bez nějž 
bychom tyto aktivity těžko zvládali uskutečnit nebo jen  s velkými obtížemi.

      U-design  studio nám,  rok  co  rok,  od  našeho  vzniku,  sponzorsky  nebo  za 
symbolickou cenu zajišťuje správu našich webových stránek. 

      Paní Marie Kouklíková si také zaslouží velké poděkování nás všech a to za 
naprosto  spolehlivou  a  bezchybnou  práci  při  zpracovávání  našeho  účetnictví  a 
vyúčtovávání grantů. Opět vše bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
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Maškarní bál, který pořádalo naše sdružení ve spolupráci s Krajským úřadem 

kraje Vysočina a místními kluby ANR ČR z Bystřice nad Pernštejnem a Pelhřimova, 
podpořily  svými  výrobky  tyto  firmy:  Catus  s.r.o  ,  Kamila  Chocholates  s.r.o  a 
Pekařství pana Jaroslava Koudelky. Všem třem velice děkujeme.

     Pokud jsem snad omylem na někoho nevzpomněla, moc se omlouvám a věřte, že 
jsem za všechny, kdo nám pomáhají a drží při nás, moc ráda.

Monika Dietrichová- jednatelka sdružení

       sportovní aktivity všeho druhu děláme od ledna do prosince ...krásný podzim láká do výšek 
lanového centra na Křemešníku
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7. Historie sdružení
Podzim roku 2005 se stal pro vznik sdružení zásadní. Na podnět pana

Martina Paclíka a Mgr. Táni Křížové se konala na Krajském úřadě v Jihlavě
přípravná schůze pro založení občanského sdružení. V prosinci 2005 následovala již 
ustanovující schůze, kde se schválily stanovy sdružení, zvolil se výbor
sdružení a revizní komise, vznikl název a logo sdružení. Ze středu výboru
sdružení byl zvolen jeho první předseda, pan Martin Paclík. Sdružení začalo
pracovat pod názvem Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.

V roce 2006 proběhlo několik volno časových aktivit pro pěstounské a
adoptivní rodiny a v lednu 2007 jsme na první valné hromadě hodnotili, jak se
co povedlo, co si v náplni sdružení ponecháme a co dělat již nebudeme, co se nám
neosvědčilo. Byly zde navrženy a schváleny aktivity pro rok následující, pro
rok 2008. Na této valné hromadě byl zvolen nový předseda sdružení, pan Aleš
Dietrich, neboť předchozí předseda tuto funkci nemohl z časových důvodů dále
zastávat.

Počátkem roku 2007 vznikly první webové stánky sdružení www.pestvys.cz,
které spolehlivě a aktuálně informovaly a doposavad informují, jak členy
sdružení, tak širokou veřejnost o všech aktivitách, které se připravují, které
již proběhly, o sponzorech a dárcích, o nadačních fondech, na webových stránkách
najdeme i rubriku „Ze života“, kam se zapisují nádherné a mnohdy nesmrtelné
výroky našich dětí.

Sdružení od svého počátku spolupracovalo a stále spolupracuje s různými
sdruženími a nadacemi zabývajícími se náhradní rodinnou péčí. Naše sdružení však
funguje stále jen na bázi dobrovolnosti, a to tedy bez placených pracovníků, i
když vyhlížíme možnosti, které by zajistily alespoň jedno stálé pracovní místo.
Rok 2007 byl pro naše sdružení krizový a bohužel pro nás skončil schodkem.
Začali jsme pracovat na tom, aby tomu již tak v příštích letech nebylo. Sdružení
se rozhodlo zavést členské příspěvky.

V roce 2008 se začala připravovat profesionalizace sdružení, která bohužel
ztroskotala na nedostatku finančních prostředků. Nepodařilo se přesvědčit MPSV o
potřebnosti našeho projektu a dotaci se nepodařilo získat, proto k
profesionalizaci sdružení nedošlo.

Rok 2009 začal tedy ještě aktivněji, podali jsme hned několik žádosti o
granty.  Na Evropské sociální  fondy prostřednictvím MPSV,  na  Fond
Vysočiny, Nadaci Terezy Maxové dětem a Nadaci Táta a máma.jsme podali žádost o 
podporu našich volno časových aktivit.

Předseda a jednatel sdružení, což jsou naši nejpilnější členové, Aleš Dietrich a
jeho manželka Monika Dietrichová, se pustili do aktivní a samostatné práce,
oslovili nejen starostu města Pelhřimov, kde má naše organizace své sídlo, ale
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navštívili i starostu města Bystřice nad Pernštejnem, kde máme jeden z aktivních
klubů na Vysočině a s oběma představiteli měst hovořili o možnostech vzájemné
spolupráce. 

Rok 2009 byl tedy převážně o práci a o získávání sponzorů a oslovování 
různých organizací, což také přineslo i své ovoce v podobě získání všech tří grantů.

Připravily se podmínky pro zahájení veřejné sbírky, připravily se podklady pro
tisk propagačních materiálů sdružení. A v roce 2009 jsme sbírku slavnostně
zahájili a letáky nechali vytisknout.

Veškeré aktivity, které vedly k rozvoji sdružení si vzali za své předseda a
jednatel sdružení, kterým za to náleží náš obrovský dík, nebýt jejich každodenní
usilovné práce, sdružení by nebylo tam, kde je dnes. Další díl práce vykonal
výbor sdužení a spousta našich dobrovolníků, i jim patří poděkování.

V roce 2009 nechyběly žádné z našich oblíbených sportovních aktivit, které
proběhly jednak pro celé sdružení a jednak jen v rámci místních klubů. Některé
činnosti byly hrazeny z úspěšně získaných grantů, ale mnoho činností jsme
uskutečnili ještě i na vlastní náklady, což ukazuje, že nejsme závislí pouze na
finanční pomoci, ale že nám jde hlavně o to se scházet a něco dělat pro naše
děti a i sami pro sebe. 

Rok 2009 byl i ve znamení vzdělávání se. Někteří z členů prošli různými 
vzdělávacími akreditovanými semináři, účastnili se mezinárodní konference 
zaobírající se tématikou náhradní rodinné péče, zapojili se do projektu, jež má za úkol 
stmelení nestátních neziskových organizací. Mnoho práce udělali i v ANR ČR, která 
vznikla z potřeb nás, náhradních rodičů a která bude sloužit zase právě nám, 
náhradním rodičům.

Sdružení se zase díky neutuchající obětavosti našich členů podílelo i na poli 
osvěty náhradní rodinné péče nejen v základních školách, ale i pro veřejnost.

Doufám, že i nadále zůstaneme pro členy i příznivce, ale i pro širokou
veřejnost, zajímavou, akční a a smysluplnou organizací, kde se mohou všichni
setkat s náhradními rodinami, s dobrými lidmi se širokým srdcem a otevřenou
náručí.

Marie Havelková – člen revizní komise o.s. 

V Pelhřimově, dne 29. prosince 2009
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Výčet položek podle Výkaz zisku a ztráty
vyhlášky č. 504/2002 Sb. v plném rozsahu 
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.                    ke dni 31. 12. 2009

                                 (v tisících Kč)

IČ

27015106
občanské sdružení

Činnosti

hlavní hospodářská
A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy ce lkem 2 76 0
   1. Spotřeba materiálu 3 76 0

II. Služby ce lkem 4 108 0
   5. Opravy a udržování 5 0 0
   6. Cestovné 6 0 0
   8. Ostatní služby 7 108 0

III. Osobní nák lady celkem 8 0 0
   9. Mzdové náklady 9 0 0
 10. Zákonné sociální pojištění 10 0 0

IV. Daně  a poplatky ce lkem 11 0 0
  16. Ostatní daně a poplatky 12 0 0

V. Ostatní náklady ce lkem 13 1 0
 21. Kursové ztráty 14 0 0
 24. Jiné ostatní náklady 15 1 0

VI. 16 0 0
 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 0 0

VII. Poskytnuté  příspěvky celkem 18 0 0
  32. Poskytnuté příspěvky 19 0 0

VIII. Daň z příjm ů ce lkem 20 0 0
Náklady celkem 21 185 0

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky

Pěstounské rodiny kraje 
Vysočina

Svatovítské nám. 126, 
Pelhřimov 393 01

Číslo 
řádku

Odpisy, prodaný m ajetek, tvorba rezerv a opravných položek  
celkem
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B. Výnosy 22 0
I. Tržby za vlas tní výkony a za zboží ce lkem 23 76 0

   2. Tržby z prodeje služeb 24 76 0
II. Zm ěny s tavu vnitroorganizačních zásob ce lkem 25 0 0
III. Ak tivace celkem 26 0 0
IV. Ostatní výnosy ce lkem 27 0 0

 15. Úroky 28 0 0
 16. Kursové zisky 29 0 0
 18. Jiné ostatní výnosy 30 0 0

V. 31 0 0

VI. Přijaté  příspěvky celkem 32 51 0
 27. Přijaté příspěvky (dary) 33 51 0

VII. Provozní dotace  ce lkem 34 60 0
 29. Provozní dotace 35 60 0

  Výnosy ce lkem 36 0 0
C. Výsledek  hospodaření před zdaněním 37 187 0

 34. Daň z příjmů 38 0 0

Tržby z prode je  m aje tku, zúčtování rezerv a opravných položek  
ce lkem
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ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2009
(v tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
IČ

27015106 Pěs tounské rodiny kraje Vysočina
občanské sdružení

Svatovítské n. 126, Pelhřimov 393 01

1 0 0
2 0 0
3 0 0

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     4 0 0
  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   5 0 0

6 0 0
7 0 0

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8 0 0
 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 9 0 0

Součet ř. 11+13+17+20 10 8 806
11 0 0

  1. Materiál na skladě     12 0 0
13 0 0

   1. Odběratelé 14 0 0
   4. Poskytnuté provozní zálohy 15 0
   5. Ostatní pohledávky 16 0 0

17 8 806
   1. Pokladna   18 0 0
   3. Účty v bankách     19 8 806
  4.  Peníze na cestě 19a 0

20 0 0
   1. Příjmy příštích období  21 0 0

Součet ř. 1+10 22 8 806

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období
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PASIVA

Součet ř. 24 + 27             23 -24 -23
I. Jm ění ce lkem                                                                  24 14 7

   1. Vlastní jmění                                         25 7 7
   2. Fondy                                         26 7 0

II. Výsledek hospodaření ce lkem  27 -38 -30
   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   28 -20 0
   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 29  2
   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 30 -18 -32

B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 32+33+34+42 31 32 829
I. Rezervy ce lkem  32 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem   33 0 0

Součet ř. 35 až 41           34 32 50
   1. Dodavatelé 35 0 5
   4. Ostatní závazky 36 0 0
   5. Zaměstnanci 37 0 0

38 0 0

   8. Daň z příjmů                                                                            39 0 0
   9. Ostatní přímé daně                                                                            40 0 0
 17. Jiné závazky                                                                                     41 32 45

42 0 779
   3. Výnosy příštích období                                                                    43 0 779

PASIVA  CELKEM ř. 23 + 31 44 8 806

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

A.      Vlastní zdroje  ce lkem                                                   
  

III. Krátkodobé závazky celkem                       
             

   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění

IV. Jiná pasiva ce lkem                                       
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Ukázka z výtvarných činností místního klubu Pelhřimov – výroba klícek pro ptáčky z pediku za 
pomoci dobrovolnice paní Mgr. Nelly Slavíkové 
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Ukázka vodáckého umu dětí ze sportovního klubu – velmi oblíbená jarní, letní i podzimní aktivita
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 Dětmi a mládeží velmi oblíbená zimní  aktivita – lyžařský výcvik 

Datum vydání výroční zprávy: 5. února 2010
V nákladu: 40 výtisků  
Korektury: Marie Havelková, Šárka Píšová
Odpovědná osoba za účetnictví: Marie Kouklíková
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy: Aleš Dietrich – statutární zástupce o.s.
Výroční zprávu zpracovala a graficky upravila: Monika Dietrichová
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	       S půjčovnou lodí Dronte z Prahy, jsme opět spolupracovali a to hned dvakrát. Poprvé při půjčování lodí na dovolenou našich pěstounských rodin a na jednodenní vodácký výcvik, kdy nám vždy udělali dobrou cenu  a podruhé, když jsme od nich, za velmi příznivé ceny, zakoupili pro sportovní klub další dvě plastové kanoe, jež jsou nyní  v majetku sdružení.

