
VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2019

PĚSTOUNSKÉ RODINY KRAJE
VYSOČINA

Z.Ú.



Vážení čtenáři, tak jako každý rok se
k Vám dostává naše výroční zpráva,
tentokrát za rok 2019.

          Mám-li shrnout stručně, jak jsem jej vnímal,
musím se na chod naší organizace zahledět ze tří
pohledů. 

       Prvním je naše práce a zároveň poslání v
rámci SPOD na základě pověření Krajským úřadem
Kraje Vysočina. Stěžejní v této oblasti je
doprovázení pěstounských rodin. Práce to není
vždy snadná, ale všichni naši klíčoví pracovníci,
mimochodem sami pěstouni, této problematice
velmi dobře rozumí, zvláště pak specifickým
potřebám dětí poznamenaných citovou deprivací.
Rodinám se snažíme být oporou a posilou zvláště
pak při nesnadném soužití jejich členů. Zároveň
dbáme na to, aby přijaté děti vyrůstaly v náhradní
rodině v bezpečí a přijetí. Na druhou stranu učíme
i pěstouny, jak zvládat různé konfliktní situace a
předcházet syndromu vyhoření. K tomu nejlépe
slouží naše víkendová vzdělávání se vzájemným
sdílením. Součástí doprovázení jsou dětmi velmi
oblíbená sportovní soustředění - v létě vodácká a v
zimě lyžařsko-snowboarďácká, která zároveň slouží
jako odlehčovací péče pro jejich pěstouny, aby si
oddechli. I v roce 2019 jsme uzavřeli dohody o
výkonu pěstounské péče s několika dalšími
rodinami a těší nás, že dobře vědí, proč si vybrali
zrovna nás.

Rodinám se
snažíme být 

OPOROU

SLOVO
ŘEDITELE
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      Druhý můj pohled na rok 2019 je očima
člověka, který už léta touží po pravdivějším obrazu
o náhr. rodinn péči, odlišném, než s oblibou vytváří
bulvární média, skrze kauzy, když se někdy něco v
NRP nepovede.
        Já osobně na poli osvěty NRP pracuji cca 15
let. Spolu s manželkou jsme za tu dobu uspořádali
mnoho besed pro veřejnost, ale hlavně pro žáky
základních a středních škol. Rok 2019 byl na
osvětu ve školách velmi štědrý a úspěšný, a to díky
podpoře Nadace J&T a zčásti i MPSV. V rámci
osvěty NRP se angažujeme v neformálním
seskupení subjektů, kterým jde o vytváření
pravdivého povědomí o náhradní rodinné péči
mezi občany Kraje Vysočina. Několikrát do roka se
scházíme v rámci této skupiny s jinými zástupci
NNO, OSPOD i zástupců kraje. Navzájem se
informujeme o činnosti v této oblasti a společně
plánujeme další aktivity. V roce 2019 jsme
společně uspořádali Týden pěstounství na
Vysočině, s mnoha aktivitami pro veřejnost.
     
       Můj třetí pohled, či spíše ohlédnutí se za
rokem 2019 na chod organizace Pěstounské
rodiny Kraje Vysočina se týká všech ostatních věcí
spojených s naší činností, které nejsou navenek
tolik vidět, a přesto jsou pro udržení organizace v
chodu velmi důležité. Za administrativní i věcnou
organizaci všech činností musím pochválit mojí
zástupkyni, kolegyni a manželku v jedné osobě.
Bez mojí   Moniky by naše organizace nebyla tím,
čím je, nebo by nebyla vůbec. 

     Další "neviditelnou" věcí je nasměrování
finančních toků a správné zaúčtování, včetně
mzdového účetnictví. To má na starosti naše
skvělá paní účetní Maruška v úzké spolupráci se
mnou. Z činností, které nespadají pod SPOD, jsme
v tomto roce organizovali různé klubové činnosti,
jak pro náhradní rodiče, tak i pro veřejnost. 

       Dlouhodobě v rámci naší organizace pracuje
klub náhradních rodičů, kde se mají možnost
rodiče sdílet a děti v rámci výtvarné dílny něco
vyrobit, či namalovat. 

      V roce 2019 i nadále fungoval biblický klub
navázaný na sbor Církve víry Milost v Českých
Budějovicích. Sportovní klub uspořádal několik
jednodenních splutí řeky Sázavy, a několik
rodinných výletů.

     Z organizačního pohledu byl rok 2019 velmi
náročný, ale zároveň bohatý na rozmanitou
činnost. Věříme, že i všichni aktéři si z něj odnesli
pěkné zážitky a dobrý životní pocit.

                                  Bc. Aleš Dietrich 
                                  ředitel organizace
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Where we are

TODAY

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.

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

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.

Poslání: 

Hlavní činnost: 

Spolupráce: 

Název: 
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, zapsaný ústav

Sídlo sdružení: 
Hodějovická 2163
Pelhřimov, PSČ 39301

E-mailová adresa: 
info@pestvys.cz
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.

ZÁKLADNÍ  INFORMACE A  KONTAKTY
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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.
        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.
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ZASEDÁNÍ  A
VOLBA NOVÉ
SPRÁVNÍ  RADY

Správní rada v čele s předsedkyní p. Janou
Šárikovou byla zvolena na konci roku 2018. Mají
za sebou první rok ve svých funkcích. Správní
rada je volena tříčlenná, volen je i kontrolor.
Správní radě je zodpovědný ředitel organizace
Bc. Aleš Dietrich. 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.

SPRÁVNÍ
RADA

Jana Šáriková
předseda správní rady

Linda Akšteinová
členka správní rady

Martin Dietrich
člen správní rady

Martin Kouklík
kontrolor

PĚSTOUNSKÉ RODINY KRAJE  VYSOČINA



V sobotu 18. 05. 2019 se několik náhradních rodin
společně podívalo do Chýnovské jeskyně a 
do Tábora do muzea lega a 
muzea čokolády.

ČINNOST ORGANIZACE

Jarní klubová dílna na velikonoční
motivy úspěšně proběhla v 

sobotu 06. 04. 2019.
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a) volnočasové aktivity



V sobotu 10. 08. 2019 jsme společně navštívili rozhlednu Pípalku na
Křemešníku a Stříbrnou studánku.  Dobrou svačinou 
jsme zakončili deštivý výlet v místním 
hotelu Křemešník.

.

Na začátku prázdnin, v sobotu 29. 06. 2019 jsme z Ledče nad Sázavou
spluli 15 kilometrový úsek řeky Sázavy. 

Všichni zúčastnění, děti i dospělí, 
si krásné slunečné počasí a 

nádhernou přírodu 
náležitě užili..

.
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V sobotu 01. 12. 2019 jsme se sešli při výtvarné činnosti.
Nebylo nás moc, ale za to jsme si to
náramně užili a vytvořili si 
nádhernou vánoční
výzdobu.

Na konci prázdnin, v sobotu 31. 08. 2019 několik kanoí a
 kajaků splulo po řece Sázavě z

 Kácova do Ratají.
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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 2019 jsme zajišťovali doprovázení 26
náhradním rodinám, dlouhodobým i přechodným
pěstounům. 
Na pozici klíčových pracovníků pro nás v  roce
2019 pracovali Bc. Monika Dietrichová,   Bc. Aleš
Dietrich a Ing. Alena Egersdorfová, DiS.

Hranice ve výchově přijatých dětí

Víkend ve dnech 12. – 14. 04. 2019 proběhl 24
hodinový seminář s názvem Hranice ve výchově
přijatých dětí. Lektoři Bc. Aleš Dietrich a Bc.
Monika Dietrichová 13 účastníkům předávali
informace i své životní zkušenosti s výchovou jim
svěřených dětí. Sklizený potlesk potvrdil, že lidé
odjížděli spokojení.

Where we are

TODAY

b) Dohody o výkonu PP a 
PPPD

Vzdělávání náhradních rodičů je jednou z
největších činností naší organizace. Vždy jsme
potěšeni, když se nám vrací rodiny, jež byly v
předešlých letech spokojeny 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, které jsme pro osoby pečující zajišťovali:

c) Vzdělávání náhradních 
rodičů
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Pubertu dětí je třeba ve zdraví přežít, aneb
pozor na syndrom vyhoření

Víkendový blok 24 hodinového vzdělávání proběhl
v termínu 03. – 05. 05. 2019 pod vedením
manželů Dietrichových. Téma bylo široké,
nicméně se dostalo na výchovu, na pubertu i na
to, jak předcházet syndromu vyhoření,
abychom naše puberťáky ve zdraví přežili. To je
totiž úkolem nás jako rodičů či osob pečujících. 14
účastníků nyní ví, jak na to. O jejich děti se v
průběhu vzdělávání staral tým zkušených lektorů
volného času Amy, Martina a Tereza.

Problematické chování přijatých dětí

Červnový víkend 14. -16. 06. 2019 proběhl za
účasti méně lidí než je obvyklé, nicméně malá
skupina má také něco do sebe. Mezi účastníky se
vytvořila velmi důvěrná atmosféra, zbylo více času
na probrání všech souvisejících témat, jako je
např. kruh potřeb. Zabrousili jsme i do tématu
identity a syndromu vyhoření, s čímž
problematické chování dětí velmi úzce souvisí.
Amy s Janou, lektorky volného času, které se
staraly o děti účastníků, zavítaly s dětmi v horkých
dnech na koupaliště v Humpolci. Všichni odjížděli
spokojení. Lektoři manželé Dietrichovi sklidili
potlesk a poděkování.

Letní škola pěstounství, aneb běh na dlouhou
trať

Od čtvrtka 04. 07. do neděle 07. 07.2019 se sešly
4 rodiny pěstounů v sídle naší organizace, aby se
společně vzdělávali a sdíleli o tom, co prožili a
prožívají a vzájemně se povzbudili na časy, které je
s přijatými dětmi ještě čekají. Jak bylo avizováno,
užili jsme si kromě odborného vzdělání i legraci a
relax. Navštívili jsme nedaleký Křemešník, kde
mnozí z nás vylezli na rozhlednu, děti si to užily v
kuličkovém hradu, společně jsme se prošli
lesoparkem, vypili dobrou kávu a snědli
zmrzlinové poháry. Po dva večery jsme společně
grilovali samé dobroty. Čtyři dny utekly jako voda a
my spokojeni odjížděli do svých domovů.
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Dítě v pěstounské péči vyrůstající v křesťanské
rodině

Bc. Jana Frantíková, DiS. a Bc. Aleš Dietrich ve
dnech 08. – 10. 11. 2019 s účastníky semináře
mluvili o spoustě věcí, které souvisí se životem
postaveným na důvěře Bohu, s  vírou, že pokud
svoje cesty svěřujeme Hospodinu, On sám pak v
našich životech i v životech našich dětí jedná
a bude jednat …. účast byla velká. Všichni účastníci
odjížděli spokojeni.

Jsme a nejsme na to sami

Ve dnech 13. – 15. září 2019 proběhl víkendový
seminář s názvem Jsme a nejsme na to sami.
Seminář navštívilo 10 účastníků. Od lektorů jsme se
dozvěděli, o tom, jaké mají pěstouni kompetence,
jaké nástroje vnitřní i vnější pomoci mají k
dispozici. Soustředili jsme se hlavně na závažná či
nezvratná rozhodnutí v oblasti zájem dítěte vs.
limity rodiny.

Řešení konfliktů v rodině i mimo ni, aneb co s
emocemi

Při výchově přijatých dětí dochází ke
konfliktům, jak uvnitř rodiny, tak směrem
navenek, a to podstatně častěji nežli v běžných
rodinách. Časté konflikty pak daleko víc jitří
emoce a přinášejí permanentní napětí.
Samostatnou kapitolou jsou pak konflikty směrem
ven, nejčastěji ve vztahu k okolí v místě bydliště,
ve škole, a ve vztahu k biologickým rodičům
přijatých dětí. Mottem tohoto semináře, kterým
v termínu 22. – 24. 11. 2019 provázeli manželé
Dietrichovi, byla věta: „Trocha asertivity
neuškodí.“

Nesnadno vychovatelné dítě

Nesnadno vychovatelné dítě – další z výborných
seminářů, který proběhl v termínu 04. – 06. 10.
2019. Zájem a účast byla skvělá. Lektoři Mgr.
Blanka Pollaková a Bc. Aleš Dietrich hovořili o
tom, že jsou děti, které jsou snadno vychovatelné
a děti, které nejsou tak snadno vychovatelné.
Bohužel přijaté děti patří ve většině případů k té
druhé skupině. Lektoři sdíleli, jaké mají pěstouni
možnosti při řešení výchovných problémů,
hovořilo se o traumatu, citové deprivaci atd.



d) Výkon sociálně - právní ochrany dětí (SPOD)

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 
Zvyšování informovanosti laické i odborné
veřejnosti o problematice náhradní rodinné
péče 

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: 

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)

Schválená činnost:
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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

Cílové skupiny



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 

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) 

Přednášky o náhradní rodinné péči na
základních a středních školách
Setkávání s osvojiteli a pěstouny

Doprovázení náhradních rodin, které mají s
organizací uzavřenu dohodu o výkonu
pěstounské péče: 

Vzdělávání náhradních rodičů a zájemců o
náhradní rodinnou péči: 

Osvětová činnost: 

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

Seznam činností poskytovaných pověřenou
osobou:

Odborné sociální poradenství:
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Doprovázení k 31. 12. 2019 bylo zajišťováno 3
klíčovými pracovníky:
  
V průběhu roku 2019 s naší organizací ukončila
dohodu o výkonu pěstounské péče jedna rodina, a
to z důvodu odstěhování se do Karlovarského
kraje. V průběhu roku jsme přijali šest nových
rodin, s nimiž jsme uzavřeli dohodu o výkonu
pěstounské péče.
Naši klíčoví pracovníci doprovázeli ke konci roku
2019 tři rodiny pěstounů na přechodnou dobu a
dvacet tři rodin dlouhodobých pěstounů.

PĚSTOUNSKÉ RODINY KRAJE  VYSOČINA



e) Další činnost
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních
věcí, ve  spolupráci s  Ministerstvem práce a
sociálních věcí, odborem rodinné politiky a
ochrany práv dětí, zástupce naší organizace
pozvali dne 21. 05. 2019  na pracovní setkání
k pěstounské péči na přechodnou dobu.

Účast jsme potvrdili i na semináři s názvem
„Základní sociální potřeby dítěte”, který dne
12. 06. 2019 lektoroval PaedDr. Zdeněk
Martínek.  

Zástupce organizace se dne 06. 09. 2019
účastnil jednodenního semináře s názvem „Jak
se vyvarovat zásadních chyb při výchově
dítěte v pěstounské péči”. Lektoroval PhDr.
Jan Svoboda.

Účast na 1. křesťanské konferenci
pěstounů. V sobotu 21. 09. 2019 jsme se
zúčastnili první křesťanské konference pěstounů
v Pardubicích v objektu Archa, kterou zapůjčila
Církev Bratrská. Nesla název „Víra ve vírech
pěstounství". Určena byla pro všechny věřící
pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobé
pěstouny, adoptivní rodiče, křesťany,
zvažující přijmout nové dítě do rodiny. Účast
byla nečekaně velká. Sjeli se křesťané různých
denominací z různých částí republiky.

Beseda pro veřejnost. V  Pelhřimově
v  knihovně dne 15. 10. 2020 proběhla pod
vedením vedoucích pracovníků naší organizace
manželů Dietrichových zajímavá beseda s
názvem „Nahlédněte pod pokličku
pěstounské péče“. Dietrichovi hovořili o tom,
co obnáší starat se o svěřené děti. Zmínili to, že
pěstounství je krásné, ale zároveň náročné.
Odměnou jim byl potlesk příchozích posluchačů.

Navštívili jsme konferenci s názvem „Život bez
rodičů není jejich volba”, kterou pořádal
Krajský úřad Kraje Vysočina pod záštitou
náměstka hejtmana kraje Vysočina Mgr.Pavla
Fraňka dne 16. 10. 2019.

Tak jako v  předešlém roce jsme se i letos
setkávali v  pracovní skupině, jejímž účelem je
podpora, rozvoj a koordinace aktivit
subjektů působících na poli péče o ohrožené
děti v Kraji Vysočina a tím získávání nových
pěstounů a osvojitelů.

Dne 31. 01. 2019 jsme se na KÚ Plzeňského
kraje účastnili semináře s názvem „Kontakt
dětí v náhradní rodinné péči s biologickou
rodinou”, kde nám z.s.   Amalthea, o.p.s.
LATUS pro rodinu a o.p.s. Centrum podpory -
Nadace Sirius představily nástroj pro
vyhodnocení rizik kontaktu a seznámily nás s
jeho využitím při práci s rodiči a dětmi.

Dne 08. 02. 2019 provedli manželé Dietrichovi
lektory projektu „Osvěta jako nástroj
rozvoje NRP” úskalími besed na základních
školách a předali jim své dlouholeté
zkušenosti. Připravili je na setkání s realitou na
základních školách. Všichni zúčastnění
obdrželi manuál pro pořádání besed.

Semináře s názvem „Sada karet pro
tvořivou práci s dětmi v terapii a
poradentsví” se představitelé naší organizace
účastnili dne 18. 03. 2019. Seminářem je
provedla Mgr. Anna Víšková.

Jednodenní akreditovaný seminář
„Attachment - rozvoj, poruchy a možnosti
nápravy” (č. akreditace MPSV ČR
A2018/0130-SP/PC), který v Praze lektorovala
Mgr. Klára Moravcová jsme absolvovali dne 21.
03. 2019.

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

V roce 2019 proběhly dvě supervize celého
pracovního týmu pod vedením Mgr. MgA
Heleny Bezděkové.
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Cíl projektu:
Motto: „Nejlépe, jak ovlivnit smýšlení ve
společnosti i po další generace, je
zakomponovat myšlenku přímo do školského
systému.“
Hlavním cílem celého projektu je prostřednictvím
besed ve školách šířit v mladé populaci povědomí
o systému péče o ohrožené děti, budovat pozitivní
vztah a respekt k náhradní rodinné péči jako formě
pomoci ohroženým dětem a zvyšovat prestiž
náhradního rodičovství. Účelem besed je také
ukázat dětem, co jejich spolužáci nebo kamarádi,
jejichž rodiny se nachází v náročné životní situaci,
prožívají a pomoci jim s kamarády komunikovat. 

Osvěta jako nástroj rozvoje
náhradní rodinné péče.
 
Projekt vznikl za laskavé finanční podpory
Nadace J&T.
Termín realizace: 01. 01. 2019 – 31. 10.
2019
Místo realizace: Kraj Vysočina
Číslo projektu: 197/2018 

PĚSTOUNSKÉ RODINY KRAJE  VYSOČINA

Žáci základních a středních škol a jejich učitelé se
během besed dozvěděli odpovědi na otázky: jaké
jsou možnosti pomoci ohroženým dětem, z jakých
důvodů se dítě ocitá mimo rodinu, jaké jsou
výhody a nevýhody jednotlivých forem péče o
ohrožené děti. Společně pohovoří o významu
náhradní rodinné péče a tom, jak se stát
náhradním rodičem. Lektoři během besed se žáky
sdíleli své osobní zkušenosti z pozice náhradních
rodičů nebo doprovázejících pracovníků.
Do projektu se zapojilo celkem 10 odborníků, kteří
se problematice náhradní rodinné péče
dlouhodobě věnují. Mezi lektory byli zastoupeni
pracovníci OSPOD, doprovázejících organizací,
pěstouni na přechodnou dobu a „dlouhodobí“
pěstouni.

REALIZOVANÝ PROJEKT

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Magistrát města Jihlavy 

Nadace J&T 

Realizátor:

 Partneři:

Dárci:



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 dětí

Od ledna 2015 vešly v  platnost standardy
sociálně právní ochrany dětí, podle kterých
se chod naší organizace řídil i v roce 2019:

Seznam standardů:

Standardy kvality jsou souborem kritérií, které
určují úroveň kvality sociálně-právní ochrany dětí,
k jejímuž poskytování je naše organizace pověřena
Krajským úřadem Kraje Vysočina. Standardy tak
prakticky slouží ke zvyšování kvality práce
jednotlivých pracovníků, a tím i celé organizace.
Jsou přesným vodítkem, jak v konkrétních
situacích postupovat uvnitř i navenek a nastavují
také funkční procesy organizace včetně hierarchie.
Standardů máme celkem šestnáct a chápeme je
jako nástroj a živý dokument měnící se vyvolanými
potřebami. Lidově řečeno, standardy řeší JAK, CO,
KDY, KDE a S KÝM (KOMU) pro všechny myslitelné
situace, které mohou při naší práci nastat. Pokud
nastane situace nová, je třeba ji standardizovat a
příslušný standart náležitě doplnit či upravit.
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STANDARDY SOCIÁLNĚ -  PRÁVNÍ
OCHRANY DĚT Í
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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 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.
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SPOLUPRACUJEME
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Poděkování v  roce 2019 patřilo každému dárci,
který přispěl, byť jen malou částkou na chod naší
organizace a na práci s rodinami. Každá finanční
částka, je pro nás přínosem. Děkujeme Vám, že na
nás myslíte. 

Kromě státního příspěvku na výkon pěstounské
péče jsme v roce 2019 získali dvě finanční dotace.
Za finanční podporu děkujeme Nadačnímu fondu
Pelhřimovsko, který finančně podpořil zimní i letní
sportovní aktivity a kurz finanční gramotnosti. Od
nadace J&T jsme získali finanční prostředky na
projekt „Osvěta jako nástroj rozvoje NRP”, který se
zabýval osvětovými besedami o problematice
náhradního rodičovství na základních a vyšších
odborných školách na Vysočině. 

Pomáhali jsme i my
V  roce 2019 jsme jako organizace darovali
nemalou finanční částku jedné mladé rodině, a
pomohli získat finanční prostředky pro dvě rodiny.
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SPONZOŘI  A  DÁRCI
NAŠÍ  ORGANIZACE
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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 2019
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. 2019 identifikovanou
osobou DPH. Účetní závěrka byla sestavena
k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

Okamžik sestavení závěrky 26. 06. 2020.

Sestavila účetní organizace paní Marie Kouklíková.

Organizace vykázala  k 31. 12. 2019 hospodářský
zisk ve výši 89 704,69,-Kč. 

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
najdete  podrobný rozpis vynaložených nákladů a
příjmů za rok 2019.  Sestavila: Marie Kouklíková V
Praze, dne 28. 06. 2020.

Finanční  zprávu podepsala a odsouhlasila
předsedkyně správní rady paní Jana Šáriková, dne
29. 06. 2020.

Účetnictví je vedeno podvojně v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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F INANČNÍ
ZPRÁVA ZA ROK
2019
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Datum schválení výroční zprávy: 
22. 06. 2019

Náklad: 
20 výtisků

Výroční zprávu zpracovala: 
Bc. Monika Dietrichová – zástupce ředitele

Graficky upravil:
Jakub Strelka

Korektury textů: 
Amy Strelková

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 grafického
programu Canva
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