
24. června 2019 

 

 "1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2018 

ZAPSANÝ ÚSTAV 

PĚSTOUNSKÉ RODINY KRAJE VYSOČINA 



24. června 2019 

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 chodem naší 
organizace v roce 2018. Stěžejní činností v daném roce bylo opět 
doprovázení pěstounských rodin a další aktivity s tím spojené. Některé 
rodiny nám "zletily", respektive děti v nich, a tím pádem doprovod z 
naší strany skončil. Neskončily tím však vztahy navázané, jak 
s pěstouny, tak s dětmi, a nadále jsme v kontaktu a sledujeme, jak se 
čerstvě dospělým a jejich bývalým pěstounům daří na novou situaci 
adaptovat. 

Ani v tomto roce jsme nezaháleli a realizovali mnoho volnočasových aktivit pro 
děti, dospělé, i celé rodiny.  Stejně tak jsme nadále organizovali vzdělávání pěstounů dle 
zákona č. 359/1999 Sb. a to, jak pro naše doprovázené klienty, tak i pro ostatní. 
Povzbuzeni kladnými ohlasy účastníků budeme v této činnosti pokračovat i nadále. Velký 
ohlas s velkou účastí pak sklidila námi nabízená prázdninová novinka "Finanční 
gramotnost pro mládež".  

I pracovníci organizace se sami zúčastnili různých školení a setkávání, kde mohli 
sdílet svoje postřehy z doprovázení i s dalšími kolegy zapojených do sociálně-právní 
ochrany dětí, ať už to byli pracovníci OSPOD nebo NNO. V roce 2018 jsme navázali 
pracovní vztahy v rámci skupiny zaměřené na osvětu náhradního rodičovství, zde na 
Vysočině. 

Jednou z významných věcí, kterou se povedlo nastartovat od měsíce dubna, byl 
pronájem volné kapacity pokojů přes platformu  booking.com. Tento příjem nám pomáhá 
s ekonomickou stránkou naší organizace tak, abychom byli schopni udržet vyrovnaný 
rozpočet a vyjít s penězi na činnost až do konce roku.      

Přeji vám všem pěkné čtení následujících stránek. 

Bc. Aleš Dietrich  
                              ředitel organizace 
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 
pede quam scelerisque et 
enim in commodo, dictum 
a consequatur arcu. Praes 
integer leo orci aliquam. 
Arcu tortor quis potenti 
vel, dui orci a dignissim, 
aliquam urna hendrerit orci 
wisi nec amet.
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2. Základní informace a kontakty 
Poslání:  
Organizace 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 osvojení. Těmto rodinám 
poskytuje služby různého charakteru v 
rámci celé republiky, kraje i mikroregionu. 
Podporuje vznik 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  
Podává informace a dělá osvětu veřejnosti 
v rámci besed v městských knihovnách, i u 
dětí v základních školách, kde s nimi hovoří 
o náhradní rodinné péči v ČR 
Spolupráce (viz samostatný bod):  

‣Asociace Dítě a Rodina 
‣Centrum pro rodinu 
‣Dobrovolnické centrum Fokus Vysočina, 
region Pelhřimov 
‣Dominik, z.s. 
‣Koordinační uskupení neziskových organizací 
na Vysočině 
‣Krajské úřady a OSPOD 
‣Nestátní neziskové organizace z celé ČR 
pracujícími na poli NRP 
‣Psychocentrum Jihlava 
‣Psychologové a lektoři náhradní rodinné péče 
‣Středisko výchovné péče Jihlava 
‣Střed, z.ú. 
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Název:  
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, 
zapsaný ústav 

Sídlo sdružení:  
Hodějovická 2163, Pelhřimov 
PSČ 39301 

E-mailová adresa:  
pestounskerodiny@seznam.cz 

Webové stránky:  
www.pestvys.cz 
www.jduzavami.cz 

Zakladatel zapsaného ústavu:  
Bc. Monika Dietrichová 

Registrace NNO:  
u Ministerstva vnitra ČR dne 06. 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 
09. 01. 2007 

 Číslo účtu organizace: 247830604 / 
0300 vedený u Poštovní spořitelny 

 Pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí (SPOD): od 01. 11. 2007 
pod čj.: KUJI 72558/2007, které bylo 
rozšířeno pro doprovázení v rámci 
dohod o výkonu PP a PPPD, 
s působností pro celou Českou 
republiku. 

http://www.pestvys.cz
http://www.pestvys.cz
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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 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 01. 01. 2014 došlo ze zákona k nucené transformaci občanských 
sdružení na zapsané spolky, a protože legislativně spolek nesplňoval to, co děláme a 
nabízíme, došlo od 01. 1. 2016 k jeho další transformaci, tentokrát na zapsaný ústav tak, 
jak odsouhlasila valná hromada v roce 2014. Zakladatelkou zapsaného ústavu se stala 
v lednu 2016 Bc. Monika Dietrichová. Zapsaný ústav je řízen správní radou a ředitelem 
organizace. 
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 Vedení organizace je velmi aktivní, a tak již několik let chodí do základních škol na 
besedy, kde s dětmi mluví o náhradní rodinné péči. Toto vnímáme 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. 
  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 a volba nové správní rady  
           
                Zasedání správní rady proběhlo v prosinci 2018. Po třech letech došlo ke změně 
členů správní rady, z jejichž středu vzešel nový předseda správní rady. Předseda a její 
členové jsou vždy průběžně po celý rok prostřednictvím emailu a telefonního rozhovorů 
seznamováni s činnostmi a hospodařením naší organizace. Seznamováni jsou i s plány do 
budoucna, kterých má vedení naší organizace se svým pracovním týmem bezpočet. 

Nově zvolená správní rada: 

Jana Šáriková - předseda správní rady 

Linda Akšteinová - členka správní rady 

Martin Dietrich - člen správní rady 

Martin Kouklík - kontolor 
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5. Činnost organizace: 
a) Volnočasové aktivity 

Týdenní lyžařské a snowboardové soustředění proběhlo v 
Orlických horách v termínu jarních prázdnin Vysočiny od 24. 02. do 
03. 03. 2018. Účastnilo se ho 15 dětí z náhradních rodin a 3 dospělí, 
kteří jim zajišťovali veškerý servis. Sportovní aktivitu finančně 
podpořila Nadace Terezy Maxové dětem. 

Výtvarné dílny s jarní tématikou se dne 07. 
04. 2018 v Pelhřimově zúčastnilo 5 rodin se 
svými dětmi. Pod vedením maminky - pěstounky 
paní Blanky S. byla dílna vedena v odlehčeném a 
radostném duchu. Vyráběly i nejmenší děti, pro 
které technika zvaná “ubrousková” byla velmi 
poutavá, zábavná a rozvíjející dětskou 
kreativnost. Výrobky se dětem i jejich maminkám 
opravdu povedly. Výrobky často slouží jako 
dárečky babičkám, kterým vždy udělají největší 
radost. 

Na rozhlednu hrádek Orlík poblíž Humpolce vyšplhalo v sobotu 12. 05. 
2018 šest rodin s 15 dětmi. Nádherný pohodový výlet jsme v jeho polovině 
obohatili o dobrý oběd v restauraci Rozkoš. Výlet jsme zakončili na 
humpoleckém dětském dopravním hřišti, kde jsme dětem z aut vytáhli kola, 
koloběžky, odstrkovadla a kolečkové brusle a nechali je dvě hodiny vyřádit mezi semafory 

a dopravními značkami.  
Jednodenní vodáckou aktivitou začaly prázdniny - všude ve městech 

bylo horko k zalknutí. Nejlépe se tento čas tráví u vody …nebo na vodě.  Šest 
plně obsazených kanoí se vydalo pokořit řeku Sázavu.  Účastníci za jeden 
sobotní den (05. 07. 2018) zdolali 15 km. Mnozí se i vykoupali – chtěně i 

nechtěně, ale rozhodně byli všichni velmi spokojení. Byl to úžasně strávený den v přírodě 
s troškou nezvyklého pohybu. 
Vodáckého soustředění na řece Berounce v termínu od 24. do 29. 07. 
2018 se zúčastnilo 14 dětí. Vedro pokračovalo, proto bylo nejlepší trávit volné 
dny u vody nebo na vodě. Řeky vysychaly, ale větší z nich ještě nějakou vodu 
k radovánkám nabízely. Tuto sportovní aktivitu finančně podpořil Nadační 
fond Pelhřimovsko. 
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První kurz finanční gramotnosti pro děti a mládež jsme pojmenovali „Rychle 
v balíku nebo rychle na ulici?“. Proběhl pod záštitou naší organizace za finanční podpory 
NF Pelhřimovsko v termínu 04. a 05. 08. 2018. Kurzu se zúčastnilo neuvěřitelných 17 
mladých lidí ve věku 13 až 21 let. Dopolední výklad odborných lektorů PhDr. Ivana 
Matějů a jeho kolegyně Jany Gorové všichni přímo hltali. Horké sobotní odpoledne jsme  
strávili na koupališti Žabák v Humpolci. V neděli pak pokračovala přednáška na téma 
finance. Došlo i na praktické ukázky účtů, převodů peněz, hovořilo se o běžných, i 
spořících účtech, o platebních kartách, půjčkách a hypotékách ……  Na mnohých mladých 
lidech bylo vidět i trošku zděšení nad tím, že nebude tak snadné vstoupit do světa 
dospělých, jak si původně mysleli. I k tomu tento kurz slouží. 

"  
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Řeka Otava nás ve složení 4 dospělí a 14 dětí přivítala v srpnu od 20. do 25. 08. 2018. 
Otava je nádherná řeka s občasnými peřejkami a vesměs sjízdnými jezy, kde koupání 
bylo v horkém létě velmi osvěžující. Sportovní aktivitu finančně podpořil NF 
Pelhřimovsko. 
 

 "8



24. června 2019 

Poslední společenskou aktivitou tohoto roku byla prosincová výtvarná 
vánoční dílna, která proběhla v sobotu 15. 12.2018 pod vedením 
zkušené lektorky Ing. Blanky Sajnerové. Aktivity se účastnily tři rodiny se 

6 dětmi, které si vyrobily spoustu krásných vánočních přání, třpytivých 
andílků a vánočních šišek a stromečků. Prohloupil, kdo nepřijel. Vánoční 

atmosféra prostoupila skrze naše ruce do našich domovů. 
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b) Dohody o výkonu PP a PPPD 
Dohody o výkonu PP a PPPD uzavírá naše organizace od ledna 2014. V roce 2016 jsme po 
transformaci spolku na zapsaný ústav přijali standardy sociálně právní ochrany dětí. Do 
konce roku 2018 jsme zajišťovali doprovázení 21 náhradním rodinám, dlouhodobým i 
přechodným pěstounům.  
Na pozici klíčových pracovníků pro nás v roce 2018 pracovali Bc. Monika Dietrichová,  
Bc. Aleš Dietrich, Ing. Alena Egersdorfová, DiS. 
 

c) Vzdělávání náhradních rodičů  
Vzdělávání náhradních rodičů je jednou z největších činností naší 
organizace. Vždy jsme potěšeni, když se nám vrací rodiny, jež byly v 
předešlých letech spokojeni s vedením našich seminářů a s informacemi, 
které se dozvěděly, ale zároveň je nám velkou ctí přivítat v sídle naší organizace 
rodiny nové, které o nás jen slyšely nebo si naše vzdělávání našly na internetu. 

SEMINÁŘE, JEŽ PROBĚHLY V ROCE 2018, MĚLY U VŠECH PĚSTOUNŮ KLADNÝ OHLAS: 

 "10

10. 02. 2018 Komunikace 

s biologickou rodinou 

svěřeného dítěte – Mgr. 

Zdeňka Zamazalová 

13. – 15. 04. 2018 

Výchova 

nezvladatelného 

dítěte, aneb jak 

nevychovat z dítěte 

oběť či agresora – 

PhDr. Zdeněk Martínek 

25. – 27. 05. 
Ukradená 
budoucnost – 
manželé Dietrichovi

01. – 03. 06. 2018 Škola 

– naše velké trápení 

– Iveta Krpálková ve 

spolupráci s Alešem 

Dietrichem 

07. – 09. 09. 2018 

Puberťák nebo už 

skoro dospělý 

jedinec? - Bc. Aleš 

Dietrich a Bc. Monika 

Dietrichová 

09. - 11. 11. 2018 Tudy 

cesta nevede, ale 

kudy teda vede? Bc. 

Jana Frantíková, DiS., 

 Bc. Aleš Dietrich 
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d) Výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 
Pověření ke SPOD vydáno dne 30. 10. 2007, pod číslem: KUJI 
72558/2007 
Pověření rozšířeno o další činnosti dne 18. 01. 2014, pod číslem KUJI 
82793/2013  
Pověřením upřesněno místo výkonu SPOD dne 07. 07. 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  
‣ 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. 2018 bylo zajišťováno 3 klíčovými pracovníky: 

Naši klíčoví pracovníci provázeli 4 rodiny pěstounů na přechodnou dobu a 17 rodin 
dlouhodobých pěstounů, přičemž jedna rodina přešla rozhodnutím soudu z režimu 
přechodné péče do režimu dlouhodobé pěstounské péče. 
   
V průběhu roku 2018 s naší organizací ukončila dohodu o výkonu pěstounské péče jedna 
rodina a to zletilostí jediného dítěte, které měla v pěstounské péči. Dalších sedm rodin s 
námi nové dohody uzavřely – šest rodin se věnuje péči dlouhodobé a jedna pěstounské 
péči na přechodnou dobu. 

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  

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)  
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Osvětová činnost:  
‣ Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách 
‣ Setkávání s osvojiteli a pěstouny  

e) Další činnost:  

Setkávání pěstounů a osvojitelů  
Setkávání pěstounů a osvojitelů probíhalo v sídle naší organizace od března do listopadu 
2018. Pravidelně se scházely 2 – 3 rodiny. V rámci setkání se nezávazně hovořilo o 
problémech, starostech a radostech života s přijatými dětmi. 

Besedy pro veřejnost 
Dne 31. 01. 2018 proběhla v Městské knihovně v Pelhřimově beseda pro veřejnost 
s názvem „Mýty a fakta o pěstounské péči“. Příchozím byl zprostředkován pravdivý 
obraz o pěstounské péči tak, jak ho dlouholetí pěstouni den za dnem žijí. 
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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 i v roce 2018: 

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 

Vedení organizace i klíčoví pracovníci se průběžně zúčastnili různých vzdělávacích aktivit: 

Několikrát do roka se setkávali v pracovní skupině, jejímž účelem je prostřednictvím 
podpory, rozvoje a koordinace aktivit subjektů působících na poli péče o ohrožené děti v 
Kraji Vysočina. 

V březnu 2018 se zúčastnili setkání s Úřadem na ochranu osobních údajů, kde JUDr. 
Maštalka předával informace o GDPR. 
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V červnu 2018 se představitelé naší organizace zúčastnili představení Metodiky 
Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou a návrhu 
Modelu osvojování. 

V září 2018 v Telči absolvovali, pod vedením organizace Lumos, seminář s názvem 
Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho 
rodiny. 

V listopadu pak semináře, kde hlavním tématem bylo předávání zkušeností, o 
Vyhledávání náhradních rodičů, který organizoval v Olomouci Lumos. 

V Praze v listopadu 2018 pod záštitou organizace Rozum a cit proběhlo Profesní 
neformální setkání zástupců NNO, kde tématem byly pracovní zkušenosti z oblasti 
náhradní rodinné péče a práce nestátních neziskových organizací s náhradními rodinami. 

Koncem listopadu 2018 se vedoucí naší organizace v rámci projektu Práva a participace 
dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zúčastnili Kolaborativního 
workshopu pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Workshopu nesl název 
Interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí. 

V prosinci 2018 se pak pod záštitou organizace Kolumbus PM zúčastnili akreditovaného 
vzdělávacího programu s  názvem Diagnostika vadného výkonu rodičovské 
odpovědnosti.  

V  roce 2018 proběhly dvě supervize celého pracovního týmu pod vedením Mgr. MgA 
Heleny Bezděkové. 

 

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 pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, ale i osvojení. A kromě 
jiného požadujeme, aby stát garantoval, že děti do věku 7 let věku nebudou umisťovány 
do ústavních zařízení. 

Několik let naše organizace spolupracuje s Koordinačním uskupením neziskových 
organizací v Kraji Vysočina (zkráceně KOUS), jež hájí zájmy neziskového sektoru a 
společně pomáhá k jejich rozvoji. Jsme členem organizace Asociace Dítě a Rodina. 

Po celý rok jsme úspěšně spolupracovali s Dobrovolnickým centrem Fokus 
Vysočina, region Pelhřimov, který nám pomáhal se získáváním dobrovolníků pro 
práci s dětmi při vzdělávání osob pečujících. 

Při doprovázení rodin v rámci Dohod o výkonu PP a PPPD úzce spolupracujeme 
s krajskými úřady a jednotlivými orgány sociálně právní ochrany dětí našich 

 "15



24. června 2019 

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. 
 

8. Sponzoři a dárci naší organizace 

Poděkování v roce 2018 patřilo opět paní Evě Zhorné, manželům Dietrichovým a jejich 
dospělým dětem, kteří věrně a pravidelně po celý rok přispívali na chod naší organizace. 
Ceníme si každého dárce a každé finanční částky, byť je různě velká, protože bez pomoci i 
drobných dárců by byla naše práce o dost složitější – děkujeme Vám za to. 

V roce 2018 jsme získali dvě finanční dotace. Jednu od Nadace Terezy Maxové dětem, 
která přispěla na zimní lyžařské sportování dětí z náhradních rodin, a druhou jsme přijali 
od Nadačního fondu Pelhřimovsko, který finančně podpořil naopak letní sportovní 
aktivity a kurz finanční gramotnosti. Oba finanční dary byly  v celkové výši 50 000,- Kč. 
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Pomáhali jsme i my 
V roce 2018 jsme pomohli získat finanční prostředky pro dvě rodiny. 

 

9. Finanční zpráva za 2018 
 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 2018 umístěn v kanceláři na korespondenční 
adrese  Hodějovická 2163, Pelhřimov, PSČ 39301. V účetnictví jsou uplatněny obecně 
platné zásady bez použití specifických odchylek. 

 Zapsaný ústav byl ke  31. 12. 2018 identifikovanou osobou DPH. Účetní závěrka byla 
sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Okamžik sestavení závěrky 31. 03. 2019. 
Sestavila účetní organizace paní Marie Kouklíková. Organizace vykázala k 31. 12. 2018 
hospodářskou ztrátu -49 244,- Kč, který vznikl z důvodu 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. 
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V příloze je podrobný rozpis vynaložených nákladů a příjmů za rok 2018. 

Sestavila: Marie Kouklíková 

V Praze, dne 31. března 2019 

Finanční zprávu podepsala a odsouhlasila předsedkyně správní rady paní Jana Šáriková, 
dne 31. 3. 2019. 
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10. Tiráž 
Datum schválení výroční zprávy:  
22. 06. 2019 

Náklad:  
20 výtisků 

Výroční zprávu zpracovala:  
Bc. Monika Dietrichová – zástupce 
ředitele 

Graficky upravila: 
Amy Dietrichová 

Korektury textů:  
Tereza Dietrich 

Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 

Odpovědná osoba za celek výroční 
zprávy:  
Bc. Aleš Dietrich – ředitel organizace  

Použité fotografie a obrázky: 
Fotografie byly použity z materiálů 
náhradních rodin s jejich souhlasem. 
Obrázky namalovaly děti z náhradních 
rodin doprovázených naší organizací.  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