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1. Úvodní slovo předsedy sdružení 
 
Vážené dámy a pánové,  
 
  mám tu milou povinnost, opět po roce, zhodnotit činnost našeho občanského sdružení 
Pěstounské rodiny kraje Vysočina. Tento rok byl z pohledu vyvíjené činnosti poněkud netypický a to 
hned z několika důvodů.  
  Prvním důvodem bylo přidělení grantové dotace z Evropských sociálních fondů na 
vzdělávání náhradních rodičů, o čemž informuje samostatná kapitola v této zprávě. S ohledem na 
administrativní i časovou náročnost projektu musel být v tomto roce zredukován počet a rozsah 
některých již tradičních aktivit, na které jsme byli v minulých letech standardně zvyklí.  
  Na druhou stranu v roce 2010 došlo k úzkému provázání především letních aktivit, s 
projektem „Rodiny spolu“ pořádaného Asociací náhradních rodin České republiky, se kterou naše 
sdružení úzce spolupracuje a mnozí naši členové jsou zároveň i jejími členy. V souhrnu těchto 
okolností byl rok 2010 vlastně ještě pestřejší než ty předchozí, i když ne všechny akce jsme 
zajišťovali přímo my.  
  Neformální setkávání s dalšími neziskovými organizacemi zabývající se NRP pokračovalo 
během celého roku, kdy jsme se několikrát sešli ke společné práci, směřující k pozitivnímu ovlivnění 
oblasti transformace NRP, jak předpokládá  národní akční plán. 
  Činnost sdružení, i v tomto roce, stála na práci mnoha dobrovolníků, ať už předsedů klubů, 
členů výboru sdružení, revizní komise a všech, co se nebáli přiložit ruku k dílu, za což jim patří 
obrovské poděkování. 
   Poděkování, a nejen moje, ale nás všech, patří i všem těm, kteří nám umožnili tak bohatou 
a pestrou činnost a to jak svými finančními, tak i materielními dary nebo jakoukoliv bezplatnou 
pomocí či nadstandardní výhodou na poskytnutou službu.  
 
   
      
                                                      
                                                                 Aleš Dietrich - předseda sdružení 
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2. Informace o sdružení 
 

Název: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 
 
Zakladatel:  
Ustanovující valná hromada náhradních rodin za podpory Krajského úřadu kraje Vysočina 
 
Registrace NNO:  
Ministerstvo 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 
 
Sídlo sdružení:  
Svatovítské náměstí 126, 393 01  Pelhřimov 
 
Nejvyšší orgán sdružení:  
Valná hromada řádných členů sdružení 
 
Statutární zástupce NNO:  
Předseda sdružení - Aleš Dietrich od 31.1.2007 
mobilní číslo na předsedu sdružení +420 734 481 739, privátní mobilní číslo +420 737 500 654 
 
Jednatel sdružení :  
Jednatel - Monika Dietrichová od 14.12.2008 
mobilní číslo na jednatelku sdružení +420 734 481 732, privátní mobilní číslo +420 732 210 662 
 
Kontakty:  
e-mailová adresa: pestounskerodiny@seznam.cz 
webové stránky: www.pestvys.cz 
 
Číslo účtu sdružení: 78 78 78 43 / 5500 u Raiffeisen Bank 
 
Členové výboru sdružení k 31.12.2010: 
Aleš Dietrich – předseda sdružení a člen výboru 
Monika Dietrichová – jednatel sdružení a člen výboru 
Milan Havelka – člen výboru 
Ivana Matějíčková – člen výboru 
Ing. Milan Ryšavý – člen výboru 
 
Členové revizní komise k 31.12.2010: 
Marie Havelková – předseda revizní komise 
Ing. Karel Krča – člen revizní komise 
Bc. Blanka Balíková – člen revizní komise 
Žaneta Čosová, Petr Čos – náhradníci revizní komise 
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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 charakteru v rámci kraje i mikroregionu. 
Podporuje vznik a rozvoj nových náhradních rodin a pomáhá jim v duchovním, kulturním, 
morálním a společenském rozvoji tak, aby mohly zdravě fungovat v celém systému náhradní 
rodinné péče. 
 
Hlavní činnost:  
Podpora zdravého rozvoje dětí v náhradních rodinách, zajištění a poskytování následné péče 
těmto rodinám, včetně poradenské činnosti. Příprava a realizace 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:  
Sbírka byla povolena Krajským úřadem kraje Vysočina ode dne 16.1.2009 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 u Raiffeisen Bank 
 
Zaměstnanci k 31.12.2010:  
Občanské sdružení má dva zaměstnance projektu z ESF a OPLZZ s názvem Jdu za Vámi. 
 
Spolupráce:  
Občanské sdružení spolupracovalo s Krajským úřadem kraje Vysočina a navázalo velmi úzké vztahy 
s Asociací náhradních rodin ČR. Dobré vztahy jsme udržovali se sociálními pracovnicemi okresních 
úřadů i krajského úřadu. Pokračovala naše práce na osvětě náhradního rodičovství na základních 
školách v Pelhřimově. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. pokračovalo i v roce 2010 v procesu 
stmelování nestátních neziskových organizací z celé ČR a skrze jeho práci jsme navázali kontakty s 
mnoha neziskovými organizacemi pracujícími na poli NRP. 
 
Napsali o nás:   
Regionální deníky Vysočiny o nás napsali, v průběhu celého roku 2010, několikrát a to nejen v 
souvislosti s našimi aktivitami, ale i se vzdělávacím projektem Jdu za Vámi. 
 
Slyšeli o nás:   
Posluchači stanice Českého rozhlasu Region. 
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3. Valná hromada v roce 2010 
 
 V lednu 2010 se členové sdružení opět sešli na valné hromadě. Nejhlavnějším a nejdůležitějším 
tématem valné hromady bylo plánování dalších aktivit pro děti, mládež a celé rodiny. Předsedkyně 
našich třech místních klubů nám stručně poreferovaly o činnosti klubů. Odsouhlasili jsme vnitřní 
předpisy organizace, na kterých výbor sdružení intenzivně pracoval po celý rok. Dále na valné 
hromadě zazněla informace o projektu s názvem Jdu za Vámi, který je financován z ESF a OPLZZ a 
ze státního rozpočtu ČR. Řádní členové byli seznámeni s nabídkou vzdělávacích kurzů a modulů 
projektu a se způsobem, jak se do nich přihlásit a kdo se jich může účastnit. V neposlední řadě 
došlo i na hlasování a zvolení si nových členů a náhradníků do orgánů sdružení a byla odsouhlasena 
výroční zpráva za rok 2009. 
 
 

4. Volno časové aktivity 
 

Rok 2010 nebyl na naše aktivity vůbec chudý a i letos se uskutečnilo několik aktivit 
„celovysočinských“ a mnoho aktivit klubových neboli místních. Při našem sdružení existují tři kluby, 
které se pravidelně scházejí a náhradní rodiče tam nacházejí útěchu i povzbuzení. Jejich děti pak 
přátelství ostatních dětí, jež jsou na tom podobně jako ony a kromě toho se tam naučí i mnohým 
výtvarným činnostem. 

 
Ze společných „ celovysočinských“  aktivit musím zmínit ty největší z nich, a to například  

lyžařský výcvik v Jeseníkách. V kurzu bylo zařazeno 17 dětí a mládežníků a všichni, malí i velcí, se za 
týden jarních prázdnin naučili lyžovat a mnozí i snowboardovat. 

V květnu jsme si jeli zasportovat do Starého Města pod Lanštejnem, lezli jsme tam po 
lanech, stříleli z luku, závodili v orientačním běhu, naučili se něco i ze zdravovědy, zabavili se velcí i 
malí, byl to jeden z těch hezky strávených dní s našimi dětmi. 

Začátkem prázdnin naše děti odjely na týdenní vodácké soustředění na řeku Moravu. Počasí 
bylo úplně suprové a děti se nejen mnohému naučily, ale dobře si i odpočinuly. Letos měly velkou 
výhodu v tom, že s nimi jely i tři maminky, které se staraly nejen o nákupy a vaření, ale i o mytí 
nádobí, takže na koupání, sportování a lenošení zbylo dost času. 

 
Stanování rodin v Moravči je naší tradiční letní aktivitou, na kterou se sjíždí známé rodiny, 

které se v průběhu roku nemají možnost setkávat. Zde pak spolu rodiny prožijí čtyři dny, společně 
si vaří, sportují, spí ve stanech, chodí na houby a na borůvky. Náhradní rodiče si spolu povídají, 
vyměňují si názory na výchovu svých dětí, dodávají si odvahu, podporují se v dobrých rozhodnutích 
a jejich děti mezi tím využívají služeb naší obrovské trampolíny, která je postavena pod širým 
nebem. Pár slov, která vystihují tuto aktivitu – relax, pohoda, sounáležitost, přátelství – našlo by se 
jich jistě i více, ale tyto jsou těmi stěžejními, proč tam stále jezdíme. 

Navazující sportovní rodinnou dovolenou o letních prázdninách je sjíždění nádherných řek 
v Polsku na kanoích. V roce 2010 byste nás tak zastihli na řece Dunajci, viděli byste naši partu 
vodáků i na Bílém a Černém Dunajci a na krásné skoro jak „stříbrné“ říčce Bělce, která naše 
putování tohoto léta ukončila. 
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Na podzim jsme se sešli v Nové Cerekvi, šli jsme společně na procházku, na grilu si upekli 
dobrý oběd a v odpoledních hodinách s dětmi vypustili draky k nebi. 

Prosincová návštěva jaderné elektrárny v Dukovanech, byla velmi zajímavá a poučná. 
Bohužel exkurze byla přístupná jen těm dětem, které již mají platný občanský průkaz, protože 
v elektrárně vládnou přísné bezpečnostní předpisy.  

Předposlední aktivitou pak byla „mikulášská“ pyžamová diskotéka, které se účastnilo 26 
náhradních rodin z celé Vysočiny, mnohé rodiny bohužel zaskočilo nevlídné počasí, sněžení, silný 
vítr a mlha, proto nepřijely, ale i přesto byla celá tato akce velmi zdařilá. 

Mezi vánočními svátky a silvestrem jsme se opět společně setkali v zábavném centru Bongo 
v Brně, kde se naše děti rozprchly po sportovních atrakcích a my dospělí si poseděli u kávy, cukroví 
a dobře si popovídali na téma, které je nám všem blízké a to o našich dětech, našich radostech i 
starostech. 

 
 

 
 
 

Volno časové aktivity místních klubů 
 
Z aktivit místního klubu v Pelhřimově bychom mohli jmenovat několik návštěv kin s 3D 

projekcí, prohlídku zoologické zahrady, výtvarné dílny, při kterých jsme si vyrobili velikonoční 
ozdoby a krásná trička s jarními motivy, sehráli jsme ping-pongový turnaj s klubem v Bystřici nad 
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Pernštejnem, prožili nádherný Den dětí se sportováním i s výtvarnými činnostmi, proběhlo několik 
vzdělávacích aktivit na různá témata. Plavili jsme se po Baťově kanále, dali jsme o sobě vědět na 
jihlavském náměstí, kde naše děti zazpívaly a navštívili jsme divadélko, kde nás pobavili včelí 
medvídci. Klub vede, již po mnoho let, předsedkyně paní Monika Dietrichová. 

 
Náhradní rodiny z místního klubu Bystřice nad Pernštejnem navštívily zábavné centrum 

Bongo v Brně, absolvovaly několik přednášek o výchově dětí, zahrály si s místním klubem z 
Pelhřimova ping-pong, společně se vypravily do zoologické zahrady a oblékly si maškarní masky i 
pyžama a tančily na bálech. Náhradní rodiny z Bystřice se schází pravidelně a oslavují společně 
nejen narozeniny, ale prožívají spolu radosti i starosti. Klub vede jeho předsedkyně paní Marcela 
Dědová, za což jí patří obrovský dík a velké uznání.  

 
Třetí místní klub náhradních rodin sídlí v Moravských Budějovicích a je vedený předsedkyní 

paní Žanetou Čosovou, která se po celý rok starala o ty „své“ místní rodiny. I program tohoto klubu 
byl letos hodně plný a za zmínku jistě stojí nejen maškarní ples a výtvarné dílny, ale i návštěva 
zábavného centra, kina a divadla, společné stanování a zorganizování společného víkendového 
pobytu v Kdousově.  
 
 
 

5.  Ostatní aktivity členů sdružení 
 

          Každoročně jsou představitelé našeho sdružení zváni do regionálního rádia Český region, kde 
odpovídají na všetečné otázky redaktorů, aby díky nim přiblížili téma náhradní rodinné péče lidem 
u radiopřijímačů. A tak jim skrze éter pronikáme do domácností a oni se takto dozvídají o našich 
radostech, ale i starostech s vlastními i přijatými dětmi.  
 
 Opakovaně proběhla i dvouhodinová osvětová přednáška v základní škole Krásovy Domky v 
Pelhřimově, kde se žáci šestých ročníků, v rámci osnov rodinné výchovy, mají dozvědět i něco o 
náhradní rodinné péči. Osvícený ředitel školy a učitelé rodinné výchovy si jsou vědomi toho, že 
nejlépe toto téma dětem vysvětlí ten, kdo ho žije. Již pravidelně přichází z této základní školy 
prosba o besedu. Zvou nás, co by náhradní rodiče, abychom dětem sami řekli, proč jsou děti 
v České republice umisťovány do ústavů, a jak se dostanou z ústavů do rodin. Nejvíce se diskuze 
rozvine na téma, jak taková náhradní rodina žije, s čím se potýká a nejvíce žáky zaujmou životní 
příběhy jednotlivých dětí… Nejvíce dotazů vždy zaznívá při zazvonění, a kdyby se beseda protáhla o 
další hodinu, určitě by padaly další a další všetečné otázky. Vyplněné dotazníky pak jasně hovoří o 
tom, že děti toto téma velmi zajímá a byť si myslíme o současné generaci, že je citově plochá, není 
tomu tak.  
       
 
 
 
 
 
 



             Výroční zpráva občanského sdružení s názvem: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 

 Strana 9 z 20                                                                                     Výroční zpráva za rok 2010                                                                                                                                                             

6. Zhodnocení další činnosti 
 

 I v tomto roce se mnozí z nás vzdělávali. Management našeho sdružení absolvoval 
přednášku v rámci sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), byl pozván na přednášku s názvem Zisk 
v NRP pořádané Koordinačním uskupením NNO Vysočiny (KOUS). Byli jsme přizváni i k ochutnávce 
koučinku. 
  V rámci již výše zmíněného projektu Jdu za Vámi absolvovalo mnoho našich náhradních 
rodin, včetně managementu naší organizace, několik jednodenních i dvoudenních výukových kurzů 
a rekvalifikaci pracovník v sociálních službách. Z krátkodobých kurzů zmíníme účast náhradních 
rodičů, ale i lidí z veřejnosti, v kurzu Efektivní učení, Spolu to zvládneme, Efektivní vyhledávání na 
internetu, Správná prezentace a projev a pro mládežníky jednodenní kurz o vstupu do dospělosti 
s názvem Jak začít a nezačít.  
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7. Informace o projektu z ESF a OPLZZ s názvem Jdu za Vámi 
 

 
 

Vzdělávací projekt „Jdu za Vámi“ 
 

Registrační číslo:    CZ.1.04/3.3.05/31.00037 
Doba realizace projektu:  1.1.2010 - 31.12.2011 

Popis projektu: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl postaven pro 
potřeby osob žijící v náhradních rodinách (tzn. pěstounských či adoptivních), tedy i pro přijaté děti, 
děti vlastní a pro náhradní rodiče, přesto je otevřen i široké veřejnosti. Jsme si vědomi, že sociální 
vyloučenost či ohrožení sociálním vyloučením se týká i dalších osob bez vazby k náhradním 
rodinám. Projekt je proto určen lidem, kteří aktuálně nebo výhledově hledají smysluplné uplatnění 
na trhu práce. Podmínkou pro zařazení účastníků do projektu tedy není příslušnost k náhradní 
rodinné péči, ale splnění všech kritérií daných cílových skupin. 

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

Projekt Jdu za Vámi pomáhá tuto hodnotu smysluplně navýšit, dopomůže k  rozvíjení osobních 
schopností tak, aby se zvýšila Vaše uplatnitelnost na trhu práce. 

Klíčové aktivity projektu:   
-  motivační blok pomáhá účastníkům projektu odhalit jejich silné stránky a dovednosti, 

klienti se naučí psát životopis či motivační dopis, naučí se něco málo z právních předpisů 

zaměstnanec versus zaměstnavatel, i díky tomu se pak dokážou uplatnit na trhu práce 

- počítačový kurz „Náš počítač je vážně osobní“ má za cíl naučit klienty obsluhovat osobní 

počítač, naučit pracovat s aplikací Word a Excel 

- přídavné moduly k počítačovému bloku jsme pojmenovali, „Správná prezentace a projev“ 

a „Efektivní vyhledávání na internetu“, kde se účastníci naučili cílené a smysluplné práci 

s výpočetní technikou a informačními technologiemi 

- další vzdělávací bloky s názvem „Jak začít a nezačít“ a „Efektivní učení“ by měly pomoci 

překonat strach z neúspěchu a osvojit si techniky lepšího pamatování si a učení se 

- vzdělávací blok „Spolu to zvládneme“ se zabývá problematikou komplexní péče a je určen 

pro osoby pečující o dítě s handicapem, ale je přínosný pro všechny rodiče 

- navazující profesní vzdělávání je zakončeno osvědčením s celostátní platností dle 

akreditace MPSV ČR, je rozděleno dle věku účastníků na tyto kategorie: 

a) pro mladistvé účastníky projektu, pro něž jsme pro velký zájem připravili 

rekvalifikační kurz v oboru kuchař - číšník 
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b) pro starší generaci, která se zapojila do projektu byl zvolen obor pracovník 

v sociálních službách, ke které většina z nich má velmi blízko, zvláště pak, je-li sám 

dotyčný náhradním rodičem 

Cíl projektu:  Cílem projektu je najít pro všechny jeho účastníky nové uplatnění na trhu práce a to 
bezplatným odborně vedeným vzděláváním spolu s rekvalifikačními kurzy, jež jsou ukončeny 
osvědčením s celostátní platností dle akreditace MPSV ČR. 
 
Cílové skupiny:  fyzické osoby starší 50 let 
                             osoby pečující o osobu blízkou 
                             osoby pečující o závislého člena rodiny 
                             osoby do 25 let věku nebo mladiství do 18 let bez nebo s nízkou kvalifikací  
                             osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin 
 
Průběh a výsledky projektu:  

- od ledna 2010 do března 2010 probíhala přípravná fáze projektu, pořizovala se výpočetní 
technika 

- od dubna 2010 do května 2010 se připravoval nábor klientů, zajišťovaly se učebny a 
vybírala se vzdělávací agentura 

- od června 2010 do prosince 2010 začaly probíhat vzdělávací aktivity – motivační blok, 
jednodenní a dvoudenní vzdělávací kurzy a dva rekvalifikační kurzy 

- konec roku 2010 byl nejen bilancováním roku uplynulého, ale hlavně to bylo období 

přípravy na další běh kurzů. Rok 2011 bude v mnohém kopírovat rok předešlý, projekt 

skončí v prosinci 2011, je monitorován MPSV ČR a na konci projektu je nařízen audit 

nezávislým auditorem 

 

název vzdělávací aktivity počet klientů získalo osvědčení 

motivační blok 15 15 

obsluha osobního počítače 11 11 

Spolu to zvládneme 13 13 

Efektivní učení 15 15 

Efektivní vyhledávání na internetu 5 5 

Správná prezentace a projev 8 8 

Jak začít a nezačít 9 9 

Pracovník v sociálních službách 11 kurz v běhu 

Kuchař - číšník 5 kurz v běhu 
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8. Sponzoři a dárci našeho sdružení 
       
       Poděkování patří všem členům sdružení, kteří věnují svůj drahocenný čas ve prospěch všech 
náhradních rodin, kteří dokážou zorganizovat akci pro děti, mládež či celé rodiny. Poděkování patří 
všem těm, kteří bez nároku na finanční odměnu pracují ve všech orgánech našeho sdružení, ať je to 
ve výboru sdružení či v revizní komisi, všichni odvedli kus práce a za to jim patří dík. 
 

       Poděkování patří i předsedovi a jednatelce sdružení za dobrou reprezentaci sdružení navenek i 
za jejich dobrovolnickou práci při zajišťování celoročních sportovních aktivit.  
 

       Krajský úřad kraje Vysočina je tak trochu naším „porodníkem“, a proto není vůbec divu, že 
spolupráce s ním je vždy bezproblémová a užitečná pro obě strany. Prosincová diskotéka 
v pyžamech určitě měla u našich dětí obrovský úspěch. Na její organizaci se vždy podílejí kromě 
samotného krajského úřadu i aktivní kluby náhradních rodičů z Bystřice nad Pernštejnem, 
z Pelhřimova a z Moravských Budějovic, proto je vždy tato akce jednou z nejvíce navštěvovaných.  
              
      Firma Toi Toi sanitární systémy, s.r.o. nám na Den dětí, a při našem letním stanování rodin, 
opět bezúplatně zapůjčila mobilní záchod, bez kterého se velké rodinné akce jednoduše nemohou 
konat. Pro někoho možná bezvýznamná drobnost, pro nás však obrovský dar. 
 

      uDesign studio nám již po mnoho let dělá převážnou část prací na našich webových stránkách 
zdarma. Snaží se vyladit všechny nesrovnalosti a vychytat všechny „šotky“, které se tam vloudí. 
 

       Pan JUDr. Tomáš Řemínek v projektu Jdu za Vámi usedl jako dobrovolník do výběrové komise 
jako její předseda a spolu s paní Janou Lexovou a paní Marií Havelkovou strávili nemálo hodin 
svého volného času nad nabídkami, které poslaly vzdělávací agentury do výběrového řízení ESF 
projektu. Vše bez nároku na finanční odměnu. Děkujeme Vám. 
 

       Největší radost máme z nezištné finanční pomoci pana Moravce a jeho manželky, kteří se 
rozhodli, že ukrojí ze svého soukromého majetku a již poněkolikáté společně posílali nemalý 
finanční obnos našemu sdružení, kterého bylo vždy beze zbytku využito na sportovní aktivity 
pořádané pro děti z náhradních rodin. Mnohé náhradní rodiny si nemohou z finančních důvodů 
dovolit poslat své děti na lyžařský výcvik nebo na letní vodácké soustředění a tento štědrý finanční 
dar jim to umožní. Velké poděkování míří z Vysočiny až k Vám, milí Moravcovi. 
 

       Letošní Vánoce byly v mnohých adoptivních i pěstounských rodinách veselé a štědré, a to i díky 
firmě Asekol, s.r.o., která ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina zahrnula naše sdružení 
mnoha repasovanými mobilními telefony. Tyto telefony dobře posloužily svým původním 
majitelům, kteří je již jako nadbytečné odevzdali v rámci akce Věnuj mobil k recyklaci, 
nejzachovalejší kusy pak firma Asekol, s.r.o. repasovala, přidala k nim novou baterii a novou 
nabíječku, zabalila do hezké krabičky a předala k dalšímu využití právě našim rodinám z Vysočiny. 
Za dobrý nápad patří dík i ocenění. Byli jsme prvním krajem, kde vysloužilé a repasované mobilní 
telefony byly dány nestátní neziskové organizaci k další jejich distribuci. Akce se povedla a určitě 
splnila svůj cíl - potěšit děti i jejich rodiče. 
        
     Pokud jsme snad omylem na někoho zapomněli, moc se Vám omlouváme a věřte, že jsme moc 
rádi za všechny, kdo nám pomáhají a drží při nás, náhradních rodinách. 



             Výroční zpráva občanského sdružení s názvem: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 

 Strana 13 z 20                                                                                     Výroční zpráva za rok 2010                                                                                                                                                             

 
       
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



             Výroční zpráva občanského sdružení s názvem: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 

 Strana 14 z 20                                                                                     Výroční zpráva za rok 2010                                                                                                                                                             

9.  …a trochu z historie našeho sdružení 
 
     Na podzim roku 2005 se na podnět pana Martina Paclíka a Mgr. Táni Křížové konala na Krajském 
úřadě kraje Vysočina 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, zvolil se výbor a revizní komise, vznikl název a logo 
sdružení. Ze středu přípravného výboru sdružení byl zvolen jeho první předseda, pan Martin Paclík. 
Začali jsme používat název Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 
     Jedni ze zakládajících členů sdružení byli i manželé Dietrichovi, kteří se již několik let starali v 
Nové Cerekvi o klub pěstounských rodin s názvem Ptáčata - tento klub je tedy tak, jako oni dva, 
nyní součástí tohoto sdružení. 
          Během roku 2006 proběhlo mnoho volno časových 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 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 2008 pak naše občanské sdružení získalo i pověření k sociálně právní ochraně 
dětí. Již po mnoho let velmi úzce spolupracujeme s Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě.  
Začínáme být známou organizací i mezi jinými neziskovými organizacemi pracujícími na poli NRP.  
     Na několika místech Vysočiny začínají v té době vznikat a fungovat i místní kluby náhradních 
rodin, kde se rodiče mohou společně poradit, kde načerpat další sílu a pokračovat tak úspěšně ve 
výchově vlastních i přijatých dětí. Děti zde nachází kamarády a učí se tu spoustě nových věcí. 
     Někteří z našich členů jsou velmi aktivní, a tak chodí do základních škol na besedy o náhradní 
rodinné péči, což je takové zasévání do budoucnosti. Snahou je dát mladé generaci povědomí o 
tom, že existuje skupina lidí, jež si říkají náhradní rodiče a ukázat jim, že člověk může udělat 
šťastným nejen sebe a své biologické děti, ale i děti, které se narodily a neměly to štěstí vyrůstat 
v harmonické rodině.  
     Setkávali jsme se i se starosty měst, oslovovali sponzory, psali žádosti o granty, udávali směr a cíl 
celému sdružení…  
     Nyní Vám představíme naše sdružení a lidi v něm i trochu netradičně z výňatku z dopisu od 
„babičky“ našeho sdružení: 
 

 

Všichni členové i nečlenové ze sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina, 

  

uvědomila jsem si, jak čas neskutečně rychle utíká a přináší s sebou spoustu všedních i 

nevšedních zážitků. Některé nepříjemné okamžiky raději zapomeneme, k těm 

pěkným se naopak rádi ve vzpomínkách vracíme. Mezi příjemné okamžiky a krásné 

vzpomínky já osobně řadím dobu před šesti roky, kdy jsem pracovně poznala 

problematiku náhradní rodinné péče. V té době to pro mě ještě byla práce jako každá 

jiná, ovšem jen do té doby, než jsem se poprvé osobně setkala s Vámi pěstouny. Naše 

první setkání na letním táboře Kalich bylo velice příjemné a já jsem si uvědomila, že 



             Výroční zpráva občanského sdružení s názvem: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 

 Strana 15 z 20                                                                                     Výroční zpráva za rok 2010                                                                                                                                                             

tohle je přesně to, co chci dělat. Potkávali jsme se dál na různých aktivitách, blíž jsem 

poznala "tahouny" Moniku a Aleše, Majku a Milana a všechny jejich děti (a že jich, ale 

je!! :-)). Přidávaly se další a další rodiny, příznivci i kamarádi, přibývaly nové zážitky a 

někde tady vznikla i myšlenka založit sdružení pro pěstounské rodiny a celému 

předchozímu snažení dát konkrétní podobu. Od té doby již uplynulo celých pět let a já 

jsem měla možnost všechno to dění pozorovat a částečně i přispívat k naplňování 

našich společných vizí. Přibývaly mi pracovní povinnosti, ubýval volný čas a já jsem 

postupně přenechávala aktivitu ostatním členům sdružení. Monika s Alešem, Martin a 

řada dalších měli dost energie na to, aby vypiplali ze sdružení šikovné dítko, které už 

půjde za rok do školy. To dítko má schopné rodiče a já si teď připadám jako 

"babička", která bydlí hodně daleko a jenom z povzdálí sleduje, jak se "mladým" vede. 

A musím říct, že z toho mám obrovskou radost, jak se vám všem daří. Jsem moderní 

babička a sleduju vaše dění na webových stránkách, čtu o vás v novinách a sleduju 

všechny vaše aktivity. Jsem šťastná, že mám tak šikovné příbuzenstvo a jsem ráda, že 

jsem vás všechny poznala. Velice si vážím toho, co děláte nejen pro své děti, ale i pro 

ostatní rodiny s dětmi i bez nich. Všem vám přeji hodně lásky, zdraví, nekončící 

energie a optimismu do dalšího života.  

  

Srdečný a zasněžený pozdrav posílá 

 

Táňa Křížová  
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10. Finanční zpráva za 2010 
 

Finanční zpráva za rok 2010 – Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s. 
 
     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. V účetnictví jsou uplatněny obecně platné zásady bez 
použití specifických odchylek. Archiv účetních dokladů je na adrese kanceláře sdružení  -Svatovítské 
nám. 126, 393 01  Pelhřimov.   
 
     Sdružení není plátcem DPH. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31.12.2010.  
Závěrku sestavila Marie Kouklíková  ke dni 27.1.2011.  
 
     Sdružení vykázalo ke 31.12.2010  ztrátu Kč 2.946,-- a nevznikla tak povinnost platit daň z příjmu 
právnických osob. 
 
     Sdružení nevlastní žádný investiční hmotný a nehmotný majetek a nemá ke dni sestavení závěrky 
závazky z obchodního styku, závazky vůči státnímu rozpočtu ani nečerpá žádný finanční úvěr. 
 
     Finanční zprávu odsouhlasili a podepsali členové revizní komise dne 30.1.2011. Jmenovitě: 
Marie  Havelková - předseda revizní komise  
Ing. Karel Krča - člen revizní komise 
Bc. Blanka Balíková - člen revizní komise  
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14.  Tiráž 
 

Datum schválení výroční zprávy: 4.2.2011 
Náklad: 30 výtisků  
Zpracování výroční zprávy s grafickou úpravou: Monika Dietrichová 
Korektury textů: Marie Havelková, Šárka Píšová 
Grafická úprava s korekturou textů: manželé Ryšaví 
Fotografie použity z materiálů o.s. se souhlasem zákonných zástupců osob na nich zachycených. 
Obrázky namalovaly děti z náhradních rodin našeho sdružení. 
Odpovědná osoba za účetnictví: Marie Kouklíková 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy: Aleš Dietrich – statutární zástupce o.s. 

 
 


