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1. Úvodní slovo ředitele organizace 
 
 
Vážení přátelé, klienti a spolupracovníci v oblasti náhradní rodinné péče, 

 
jako každý rok, tak i letos vás chceme seznámit s činností naší organizace v roce 2017. Tento rok byl 

velice významný a byl i určitým mezníkem v naší činnosti, neboť v březnu 2017 se nám podařilo získat 
krásné prostory v okresním městě Pelhřimov.  

Od ledna až do prosince jsme i nadále doprovázeli náhradní rodiny a byli jim a jejich dětem oporou 
a povzbuzením. Nechybělo ani vzdělávání, které jako každý rok, bylo složeno z několika víkendových a 
z několika jednodenních seminářů. Abychom náhradním rodičům odlehčili v jejich nelehké práci, pořádali 
jsme v rámci odlehčovacích (respitních) pobytů jedno lyžařské soustředění a tři turnusy vodáckých aktivit. 
Celé rodiny se pak v létě mohly zúčastnit několikadenního vzdělávacího pobytu. 

Vedení naší organizace se absolvovalo mnoho aktivit, které se týkaly rozvoje náhradní rodinné péče 
v České republice, v rámci nichž se vedení potkávalo s jinými pracovníky nestátních neziskových organizací, 
ale i orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Úzce jsme spolupracovali s Asociací Dítě a Rodina, jejímiž jsme 
členy od roku 2016. 

Díky našim novým prostorám se během roku 2017 rozběhlo několik klubových aktivit pro děti i 
dospělé. Na příští rok máme plány na další využití těchto prostor tak, aby nám pomohly s financováním naší 
organizace. 

                                                                        
Aleš Dietrich 

ředitel 
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2. Základní informace a kontakty 
 

Název:  
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z. ú. 
 
Sídlo organizace:  
Hodějovická 2163, Pelhřimov, PSČ 39301 
 
E-mailová adresa:  
pestounskerodiny@seznam.cz 
 
Datová schránka: 
3vsjeme 
 
Webové stránky:  
www.pestvys.cz 
www.jduzavami.cz 
 
Zakladatel zapsaného ústavu:  
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 u FÚ Pelhřimov od 9. 1. 2007 
 
Číslo účtu organizace:  
247830604 / 0300 u Poštovní spořitelny 
 
Vedení organizace:  
Aleš Dietrich - od 31. 1. 2007 předseda organizace, od 1.1.2016  ředitel organizace, tel: 739014246 
Monika Dietrichová - od 14. 12. 2008 jednatelka organizace, od 1.1.2016 zástupce ředitele, tel: 739014224 
 
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 převážně v pracovně právním 

http://www.pestvys.cz/
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vztahu, ale jejich iniciativa a aktivita zdaleka převyšuje finanční možnosti organizace, proto mnoho práce je 
vykonáno i v režimu dobrovolnosti. 
 
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 PP a PPPD  
Podpora zdravého rozvoje dětí v náhradních rodinách, zajištění a poskytování následné péče těmto 
rodinám, včetně poradenské činnosti.  
Příprava a realizace volnočasových aktivit, besed a vzdělávacích programů pro náhradní rodiče.  
Informace a osvěta veřejnosti o náhradní rodinné péči v ČR. 
 
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD):  
Od 1. 11. 2007 bylo naší organizaci uděleno pověření k SPOD pod čj.: KUJI 72558/2007, které bylo  v roce 
2014 rozšířeno o doprovázení v rámci dohod o výkonu PP a PPPD, s působností pro celou Českou republiku. 
 
Spolupráce (viz samostatný bod):  
Asociace Dítě a Rodina 
Dobrovolnické centrum FOKUS 
Koordinační uskupení neziskových organizací na Vysočině 
Krajské úřady a OSPOD 
Nestátní neziskové organizace z celé ČR pracujícími na poli NRP 
Psychologové a lektoři náhradní rodinné péče 
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3. Trochu historie 

 
              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 naší organizaci i o jejích rozmanitých činnostech. 
 V dalším roce pak naše občanské sdružení získalo i pověření k sociálně právní ochraně dětí. Velmi 
úzce, již po mnoho let, spolupracujeme s Krajským úřadem Kraje Vysočina. Začínáme být známou 
organizací i mezi jinými neziskovými organizacemi pracujícími na poli náhradní rodinné péče. 
 Na několika místech Vysočiny se začínaly pozvolna náhradní rodiny stmelovat a spontánně začaly 
vznikat kluby náhradních rodin, kde se rodiče mohli společně poradit, kde mohli načerpat další sílu  
a pokračovat tak úspěšně ve výchově vlastních i přijatých dětí. Děti zde pak vždy našly kamarády a učily se 
zde i spoustě nových věcí. 

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 tehdejšího občanského sdružení v roce 2014. Zakladatelkou 
zapsaného ústavu se stala v lednu 2016 paní Monika Dietrichová. Vrcholným orgánem zapsaného ústavu 
není valná hromada členů, ale je řízena správní radou a ředitelem organizace. 
 Po celý rok fungovala poradna náhradní rodinné péče, kde se zájemci o osvojení i o pěstounskou 
péči dozvěděli, jak a kam se obrátit. 

 

4. Zasedání správní rady 
 
           
                Zasedání správní rady proběhlo v prosinci 2017. Předseda správní rady a její členové byli 
průběžně po celý rok prostřednictvím emailu a telefonního rozhovorů seznamováni s činnostmi a 
hospodařením naší organizace. Na zasedání správní rady pak i s plány do budoucna, kterých má ředitel 
organizace se svým pracovním týmem bezpočet. 
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      5. Činnost organizace: 

a) Volnočasové aktivity 

Týdenní lyžařské a snowboardové soustředění proběhlo v Orlických horách v termínu jarních prázdnin 
Kraje Vysočiny od 20.2. do 26.2.2017. Účastnilo se ho 20 šikovných dětí a mladistvých.  
 
Vodácké soboty dne 24.6.2017 se zúčastnilo 9 dospělých s 10 dětmi celkem z pěti rodin. 
 
Vodácké soustředění na řece Ohři proběhlo ve dvou týdenních turnusech - první od 10. 7 do 15.7. 2017 a 
druhý od 16.7. do 21.7.2017. Obou turnusů se zúčastnilo celkem 18 dětí z náhradních rodin, z čehož 5 jich  
absolvovalo oba dva. 
 
Třídenní vodáckou aktivitu na území ČR místo plánovaného Rakouska (na které nebyl dostatek účastníků) 
absolvovalo 5 dětí a to na řece Sázavě, Jihlavě a Lužnici. 
 
Vodáckého soustředění na řece Vltavě se účastnilo 14 dětí a proběhlo v termínu od 14. do 19.8.2017. 
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b)  Dohody o výkonu PP a PPPD 

Dohody o výkonu PP a PPPD uzavíráme od ledna 2014. V roce 2016 jsme po transformaci spolku 
na zapsaný ústav 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 v roce 2017 pracovali paní Monika Dietrichová, pan Aleš Dietrich a 
Ing. Alena Egersdorfová, DiS. Paní Marta Mikulová jen do března 2017.  

 

c) Vzdělávání náhradních rodičů 

Během roku 2017 jsme uspořádali tři jednodenní školení a sedm víkendových. Tyto školení vedli Aleš a 
Monika Dietrichovi, kteří si k některým tématům přizvali další zkušené odborníky na náhradní rodinnou 
péči a tématy s ní související. Tímto děkujeme i Bc. Radkovi Šoustalovi z oddělení NRP na  MPSV, 
pěstounce a klíčové pracovnici Bc. Janě Frantíkové, DiS. a panu psychologovi PhDr. Mgr. Jeronýmu 
Klimešovi, PhD. 
 
Leden    - Je pěstounství poslání nebo práce? Má být pěstoun rodičem či profesionálem? 
Únor      - Jak se nezbláznit ze všech povinností aneb pozor na syndrom vyhoření 
Duben     - Specifické poruchy chování přijatých dětí versus okolí. 
Duben     - Historie, současnost a budoucnost PPPD očima MPSV, doprovodných organizací a   
     samotných pěstounů.  (Bc. Radek Šoustal) 
Květen     - Agresivita v dětství a dospívání 
Červen    - Vztahy dětí žijících v náhradních rodinách (vrstevnické vztahy, sourozenecké vztahy, vztah s 
     bio rodiči) 
Červenec -  Moje představa o pěstounství byla jiná 
Září        - Puberta našich dětí 
Říjen      - Výchova nemusí vždycky bolet (Bc. Jana Frantíková, DiS.) 
Prosinec   - Poslušnost dětí aneb limity ve výchově (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.) 
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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 NRP 
– Podpora a poradenství náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích  
– Podpora a poradenství dětem opouštějícím náhradní rodinnou péči  
– Zvyšování odbornosti náhradních rodičů  
– 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) 
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 Doprovázení k 31.12.2017 bylo zajišťováno 3 klíčovými pracovníky: 
 
   Pěstouni na přechodnou dobu …………………  6 rodin 
  Dlouhodobá pěstounská péče…………………. 15 rodin 
   V průběhu roku 2017 s naší organizací z různých důvodů ukončily dohodu o výkonu PP čtyři rodiny. 
   Další tři rodiny s námi nové dohody uzavřely. 
 
Seznam činností poskytovaných pověřenou osobou:  
Odborné sociální poradenství:  

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

- 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  

- 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:  

- Osobní schůzky s klíčovým pracovníkem (minimálně jednou za 2 měsíce)  
- Pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě  
- Dlouhodobá odlehčovací péče  
- Zprostředkování odborné pomoci  
- Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s jeho biologickým rodičem nebo jiným členem rodiny  
- Vzdělávání náhradních rodičů  

 
Vzdělávání náhradních rodičů a zájemců o náhradní rodinnou péči:  

- Jednodenní a kratší semináře  
- Vzdělávací víkendy (16 hodin vzdělávání s programem pro děti)  
- Prodloužené vzdělávací víkendy (24 hodin vzdělávání s programem pro děti)  
- Týdenní pobyty (24 hodin vzdělávání)  
- Neformální společná setkávání náhradních rodičů za účelem sdílení a předávání si zkušeností  
- Individuální vzdělávání s poradenstvím (dle potřeby)  

 
Osvětová činnost:  

- Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách  
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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 

 

Uskutečněná inspekce kvality standardů sociálně-právní ochrany, nezjistila žádné vážné pochybení 

v rámci sociálně-právní ochrany dětí.  

      

Dne 17.10.2017 byla v naší organizaci zahájena kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výsledek ke 

konci roku 2017 nebyl znám. 

 

         



   11 

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 společně scházejí několikrát 
do roka a jejich snahou je zlepšit podmínky pro výkon PP a PPPD. A kromě jiného požadujeme, 
prostřednictvím oslovovaných senátorů, aby stát určil věkovou hranici (do 7 let věku), do které nebudou 
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.  Dále také 
spolupracujeme s organizací Fokus ohledně dobrovolnictví, které pro naši organizaci zajišťuje dle svých 
možností. 
 
Při doprovázení rodin v rámci Dohod 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. 
 
V rámci spolupráce s neziskovými organizacemi se naši zaměstnanci zúčastnili mnoha konferencí, 
pracovních setkání a vzdělávacích aktivit: 
 
  1.2017  Valná hromada Asociace Dítě a Rodina 
  2.2017  Vzdělávací seminář Jak napsat projekt 
  3.2017  Komunikační mosty - Vyhodnocování potřeb dítěte a tvorba IPOD 
  4.2017  Vzdělávací seminář Nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami 
  5.2017  Kulatý stůl - Transformace systému péče o ohrožené děti z pohledu dětí a dalších odborníků 
10.2017  Vzdělávací program Výchovná opatření v praxi OSPOD 
10.2017  Kurz Řízení projektů ve veřejně prospěšných organizacích 
11.2017  Kurz grantový fundraising: Jak sestavit dobrou projektovou žádost 
11.2017  Konference a workshopy Na hraně  
11.2017  Vzdělávací program Respit není hlídání  
12.2017  Negrantový fundraising: Vše důležité o negrantovém fundraisingu aneb, jak na drobné i významné 

individuální dárce 
12.2017  Informační semináře ke společnému vzdělávání 
12.2017  Metodická porada osob pověřených k výkonu SPOD 

 

8. Sponzoři a dárci naší organizace 
Poděkování v roce 2017 patřilo zejména paní Evě Zhorné, která věrně a pravidelně po celý rok přispívala na 
chod naší organizace a manželům Dietrichovým, kteří pravidelně přispívali na chod biblického klubu.  
 
V roce 2017 jsme získali dvě finanční dotace od Nadace Terezy Maxové dětem a Kraje Vysočina v celkové 
výši 36 000 Kč. 
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  9. Finanční zpráva za 2017 

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 2017 umístěn v kanceláři na korespondenční adrese 
Hodějovická 2163, Pelhřimov, PSČ 39301. V účetnictví jsou uplatněny obecně platné zásady bez použití 
specifických odchylek. 

 Zapsaný ústav nebyl k  31.12.2017 plátcem DPH. Roční účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 
31. 12. 2017. Okamžik sestavení závěrky 31. 3. 2018. Závěrku sestavila Marie Kouklíková. Organizace 
vykázala k 31. 12. 2017 hospodářský zisk -130 949,93 Kč, který vznikl z důvodu investic při zařizování 
nového sídla organizace. 

 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 tabulkách níže je uveden podrobný rozpis vynaložených nákladů a příjmů za rok 2017. 

 Finanční zprávu podepsala a odsouhlasila Eva Zhorná, předsedkyně správní rady dne 31. 3. 2018. 
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          10. Tiráž 
 
Datum schválení výroční zprávy:  
18.6.2018 
 
Náklad:  
20 výtisků 
 
Výroční zprávu zpracovala:  
Monika Dietrichová – zástupce ředitele 
 
Graficky upravila: 
Blanka Nováková 
 
Korektury textů:  
Amy Dietrichová 
 
Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 
 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy:  
Aleš Dietrich – ředitel organizace  
 
Použité fotografie a obrázky: 
 Obrázky použité ve výroční zprávě namalovaly děti z náhradních rodin doprovázených naší organizací.  
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