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1. Úvodní slovo předsedy sdružení 
 
 
Vážené dámy a pánové,  
 
  opět je tu konec roku a já mám milou povinnost zhodnotit celý rok a  zhodnotit tak činnost 
našeho občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina.  Co nám rok 2011 přinesl a čím 
nás obohatil?  
 
Každoročně pořádáme mnoho aktivit pro různé skupiny lidí, ať už jen pro samotné děti, teenagery 
nebo celé rodiny, v roce předchozím i tom letošním jsme se však více zaměřili na vzdělávání nás, 
náhradních rodičů. A z dlouhodobé perspektivy to není špatně, protože čím více budeme my 
dospělí znát a vědět, tím lépe a smysluplněji dokážeme pomoci našim dětem. Naše děti si sebou 
do našich rodin přináší nemalý balíček problémů a na nás, jejich nových rodičích, je to, abychom 
jim ho pomohli vyprázdnit nebo alespoň jim s ním pomohli.  
 
Nicméně ani na děti a mladé lidi jsme nezapomínali a byli s nimi na mnoha sportovních aktivitách 
nebo kulturních akcích, což se dočtete o kus  dál v naší výroční zprávě. 
 
Rok 2011 končí a já, jako předseda organizace si moc přeji, aby se nám povedlo udržet ji při síle a 
aby se mezi nás nebáli přijít noví náhradní rodiče, kteří nechtějí být se svými starostmi, ale ani 
s radostmi sami a chtějí se o ně s námi ostatními podělit. 
 
Do dalšího, právě začínajícího roku 2012, Vám i sobě a mé rodině, přeji mnoho úspěchů a 
dobrých dní plných pohody. 
     
                                                      

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: u Ministerstva vnitra ČR dne 6. 12. 2005 
                            pod čj.: VS/1-1/62 511/05-R 
 
IČ:          270 15 106 
DIČ: CZ 270 15 106 - registrováno pod tímto číslem od 9.1.2007 
 
Nejvyšší orgán sdružení: valná hromada řádných členů sdružení 
 
Statutární zástupce sdružení: Aleš Dietrich od 31.1.2007 
Jednatel sdružení : Monika Dietrichová od 14.12.2008 
 
Sídlo sdružení: Svatovítské náměstí 126, 39301 Pelhřimov 
 
Kontakty:  
privátní mobilní číslo na předsedu sdružení 737 500 654 
privátní mobilní číslo na jednatelku sdružení 732 210 662 
 
emailová adresa: pestounskerodiny@seznam.cz 
webové stránky: www.pestvys.cz 
 
číslo účtu sdružení: 247830604 / 0300 u Poštovní spořitelny 
 
Členové výboru sdružení k 31. 12. 2011: 
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: 
Marie Havelková – předseda revizní komise 
Ing. Karel Krča – člen revizní komise 
Bc. Blanka Balíková – člen revizní komise 
   
Náhradníci RK:  Ing.Jiří Gerža  
 
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 péče 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 : Krajským úřadem kraje Vysočina ode dne 16. ledna 2009 do dne 
16.12.2011 za účelem finančního zajištění volnočasových aktivit a klubových setkání rodin v 
náhradní rodinné péči, sbírka byla povolena sběracími pokladničkami. 
 
Zaměstnanci : občanské sdružení mělo k datu 31.12.2011 dva zaměstnance na hlavní pracovní 
poměr v projektu z ESF a OPLZZ s názvem Jdu za Vámi. 
 
Spolupráce: Občanské sdružení spolupracovalo s Krajským úřadem kraje Vysočina a velmi úzké 
vztahy navázalo 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 i v roce 2011 
pořádalo setkávání nestátních neziskových organizací z celé ČR a skrze práci na poli NNO jsme 
navázali kontakty s mnoha dalšími neziskovými organizacemi pracujícími stejně jako my na poli 
NRP. 
 
Napsali o nás:  Regionální deníky Vysočiny o nás napsali, v průběhu celého roku 2011, několikrát 
v souvislosti s našimi vzdělávacími aktivitami, ale i s připravovanou novelou zákona o rodině a 
hlavně o transformaci náhradního rodičovství 
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3.  Z historie našeho sdružení 
 
      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, zvolil se výbor a revizní komise, vznikl název a logo 
sdružení. Ze středu přípravného výboru sdružení byl zvolen 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 pak naše občanské sdružení získalo i pověření k sociálně právní ochraně 
dětí. Velmi úzce, již po mnoho let, spolupracujeme s Krajským úřadem v Jihlavě. Začínáme být 
známou organizací i mezi jinými neziskovými organizacemi pracujícími na poli náhradní rodinné 
péče. 
 Na několika místech Vysočiny se začínaly pozvolna rodiny stmelovat a spontánně vznikaly 
kluby náhradních rodin, kde se rodiče mohou společně poradit, kde mohou načerpat sílu a 
pokračovat tak úspěšně ve výchově vlastních i přijatých dětí. Děti v těchto klubech nachází 
kamarády a učí se tu spoustě nových věcí. 
 Někteří z našich členů jsou velmi aktivní, a tak začali chodit do základních škol na besedy o 
náhradní rodinné péči, což jsme vždy viděli jako 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 harmonickém prostředí. 

 
 

 
 



 

 

4. Valná hromada v únoru roku 2011 
 
 
    V únoru 2011 jsme se opět sešli v hojném počtu na valné hromadě sdružení. Nejstěžejnější 
tématem celé valné hromady je plánování dalších celoročních aktivit pro naše děti, mládež a celé 
rodiny a pak referování o průběhu projektů, které naše sdružení vede. Řádní členové sdružení a 
účastníci valné hromady  byli seznámeni s nabídkou vzdělávacích kurzů a modulů ESF projektu a 
se způsobem, jak je možné se do nich přihlásit a kdo se jich může účastnit, komu mohou 
eventuelně přihlášku nabídnout. Valná hromada vždy také určí  směr, kterým se jako sdružení 
náhradních rodin budeme v tom nadcházejícím roce ubírat, Zatím jsme si vždy dokázali sjednotit 
své názory a vždy došlo ke vzájemné shodě, za což všem členům patří ohromný dík. Každoročně 
nám také předsedkyně našich místních klubů stručně poreferují o činnosti klubů. Posledním 
bodem pak bývá hlasování  o plánu aktivit a o odsouhlasení výroční zprávy za rok předcházející. 
 
 

 

5. Volno-časové aktivity 
 

Rok 2011 byl převážně ve znamení vzdělávání, o čemž se dočtete v dalších bodech výroční 
zprávy. Děti a mládež by nám však neodpustili, kdybychom se my, rodiče, jen vzdělávali a na ně 
nemysleli a nic s nimi nepodnikali. Každoročně tak s našimi dětmi jezdíme na mnohé sportovní 
aktivity, výlety a snažíme se je učit novým věcem a  být jim dobrým příkladem. K velmi oblíbeným 
sportovním aktivitám již neodmyslitelně patří zimní lyžařské soustředění a letní vodácké 
soustředění, kde se parta dětí stále obměňuje. Na vodu i na lyže jezdí děti, které nikdy 
nevynechaly ani jediné soustředění a už se z nich postupem času staly zkušení lyžaři a vodáci a 
jež začaly své zkušenosti předávat mladším dětem jako instruktoři kurzů, ale přichází i takové děti, 
které zkusí jet na lyže či na vodu poprvé a pak už je to nepustí a hlásí se dlouho dopředu, aby na 
ně zbylo vůbec nějaké místo. Kurzy jsou vždy plné a bohužel musíme i pro naplněné kapacity 
odmítat.  
 
Lyžařský výcvik dětí a mládeže  se uskutečnil v únoru 2011 v Karlově pod Pradědem. Této 
sportovní aktivity se účastnilo celkem 30 osob. Průběžně kurzem lyžování procházelo 17 dětí a 
některé si troufly i na kurz snowboardingu. Mnohé děti nikdy na lyžích nestály, přesto je nyní 
dokážou ovládat, vyjedou na vleku a obloučky dokážou zase na lyžích sjet kopec dolů. 
 
Výtvarné odpoledne pro naše děti a mládežníky jsme uspořádali v sobotu dne 30.4.2011 na hřišti 
v Nové Cerekvi. Nejoblíbenější činností je pro všechny věkové kategorie barvení šablonek a 
protože nám počasí opravdu přálo, přijel nás podpořit i spřátelený jezdecký klub Piccolo, který 
zdarma povozil všechny malé děti. Dětem šlo dobře malování i jízda na koni.  
 
Den dětí na Sluneční pasece pod Křemešníkem, byl pořádán jako dvoudenní akce. Spát pod 
stanem v tee-pee se hned tak někomu nepoštěstí a pokud tomu všemu vládne nádherné počasí, 
dobré jídlo, výtvarné činnosti a sportovní aktivity – pak už není vůbec co jiného dodat. 
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Pěší výlet Za Hamroněm, aktivita, kterou jsme pro nepřízeň počasí museli v předchozích letech 
několikrát odvolat. Krok za krokem jsme letos šli po naučné stezce a obdivovali nejen krásy 
přírody, ale i um rukou sochaře pana Olšiaka, který dokázal z betonu udělat sochy nádherného 
koně, obřího mamuta či právě jednookého Hamroně. Počasí se vydařilo a rodiny se na závěr 
výletu společně odjeli posílit do cukrárny a udělali výšlap na prohlídku kostela, jež je postaven ve 
tvaru hvězdy na Zelené hoře. 
 
 

 
 
Vodácké soustředění Otava 2011 pro děti a mládež z náhradních rodin začalo v pondělí 11. 
července 2012, kdy se začali současně na dvou místech, v Nové Cerekvi  a v Praze, 
shromažďovat děti a mládežníci, kteří se rozhodli naučit se něco nového nebo se v tom ještě více 
zdokonalit. Společně se pak všichni účastníci setkali ve Strakonicích, ze kterých odjeli do 
vodáckého tábořiště v Horažďovicích, kde byl založen základní tábor. Více informací naleznete na 
http://www.pestvys.cz/vodacke-soustredeni-otava-2011/. Tato aktivita byla podpořena Nadací 
Terezy Maxové dětem. 
 
 
Stanování s rodiči, pro mnohé děti bylo letos první, některé už to samy na vlastní kůži zakusily, a 
proto se na ně moc těšily. Letos nás nikoho neodradilo střídání sluníčka s kapičkami deště, aktivity 
se střídaly jak na běžícím pásu. Nuda rozhodně nebyla…v jednu chvilku děti střílely ze 
vzduchovky, v další jezdily na čtyřkolkách, pak se vyrábělo něco rukama, k večeru vždy zaplál 



 

oheň zpívaly se písničky a pekly buřty. Trampolína a ping-pongový stůl nikdy nezůstávaly dlouho 
osamocené. Ping - pongový stůl byl zakoupen z daru Nadace táta a máma. 
 

       
 

 
Podzimní jednodenní sportovní aktivita - splutí řeky Sázavy začíná v Ledči nad Sázavou, kde 
se schází zástupci pěti náhradních rodin.  Krásné slunečné sobotní ráno přímo vyzývá k takovéto 
činnosti a všechny děti se od samého rána těší až nasednou do lodí a vezmou pádla do rukou. 
 
Ze slov jedné začínající „vodačky“: „Když jsem dostala nabídku, účastnit se splutí Sázavy, 
neváhala jsem se přihlásit. Chtěla jsem to zkusit celé dětství i dospívání a nikdy mi to nevyšlo. 
Říkala jsem si, že ani po třicítce není ještě pozdě s něčím takovým začít. Nyní jsem ráda, že jsem 
do toho šla,  bylo to něco úplně  jiného než chodit lesem a dívat se na řeku ze břehu.“ 
 
15 km jízdy po vodě uběhlo docela rychle a my se ještě za plného slunce rozjíždíme zpět ke svým 
domovům. Odjíždíme spokojeni, trochu fyzicky unavení, ale šťastní, že jsme viděli kus krásné 
přírody, užili si svých dětí, kamarádsky si popovídali a aktivně přitom všem odpočívali. 
 
 
Další místní klubové činnosti našeho sdružení (Místní klub 
Pelhřimov a Místní klub Bystřice n. Pernštejnem) 
 
29.1.2011-  koučink v NRP pod vedením externího kouče paní Marcely Dědové – ukázka práce s 
pracovním sešitem, který vypracoval team koučů (náhradních rodičů) pro potřeby náhradních 
rodin. 
26.2.2011 – přednáška paní soudkyně Mgr. Vondrákové z Okresního soudu ve Žďáře nad 
Sázavou- seznámila nás s pravidly a zákony v pěstounské péči, v poručnické péči i v adopci. Pro 
děti byla připravena Canisterapie pod vedením Lenky Herbrichové s pejskem Dagem. 
25.3.2011 – přednáška s hostem byla paní Mgr. Zora Daňková z OSPOD města Bystřice n. P., - 
pokračování  únorové přednášky  - téma trvalé bydliště a změna příjmení dítěte v PP. 
30.4.2011 - turnaj ve stolním tenise proběhl společně s místními kluby z Pelhřimova a 
Moravských Budějovic. Pro nejmenší bylo připraveno výtvarné odpoledne s odměnami  
28.5.2011- diskotéka s opékáním buřtů v bystřické Orlovně - červnové počasí nám sice nepřálo, 
ale i přesto jsme si udělali s našimi dětmi hezký den. Tatínkové postavili stan, pod kterým opékali 
dobré klobásky, maminky napekly buchty a pan M.Koudelka nám hrál k tanci. Společně s KÚ 
Jihlava a hosty paní Bc. M. Bárkové a psycholožky NRP  Mgr.V.Vymazalové se nám odpoledne 
vydařilo.  
25.6.2011- výlet do ZOO v Brně - podívali jsme se za zvířátky  
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25.8. 2011- výjezd do venkovního bazénu jihlavského Vodního ráje, to byl poslední 
prázdninový tropický čtvrtek. Z domovů nás vylákaly jednak tropické teploty a jednak vidina 
relaxace. Naše děti byly stále v poklusu mezi bazény a tobogány či skluzavkami – pohoda, klid a 
odpočinek – den relaxace, který všechny maminky od tohoto klubového setkání očekávaly se 
naplnil. 
24.9.2011 - rozloučení s létem- opékání buřtů a úklidová brigáda, výtvarná soutěž - namaluj moje 
nejhezčí prázdniny- všechny obrázky dětí byly odměněny. Rodiče si popovídali u čaje a kávy. 
29.10.2011- výtvarné odpoledne - výroba keramiky pod vedením paní Renaty Uhrincové. 
26.11.2011 - adventní výtvarné odpoledne - výroba věnců, vánočních ozdob, dobrá nálada s 
vánočním cukrovím a šálkem čaje i kávy. Přibyly nám nové knihy do naší klubové knihovny. 
17.12.2011 -  K bowlingovému turnaji sešlo ve Vilánci u Jihlavy jedenáct rodin. Zkusili jsme i 
kulečník a stolní fotbálek, dali si něco dobrého na zub a popovídali si se starými známými, přivítali 
jsme mezi námi i jednu novou náhradní rodinku z Jihlavy. 
 
V termínech 28.1. , 25.2. , 24.3. , 29.4. , 27.5. , 24.6. , 23.9. , 28.9. , 28.10. ,25.11. a 16.12.2011  
proběhla sezení s psycholožkou Mgr. Jitkou Bukáčkovou na téma rodinná konstelace, terapie, 
syndrom vyhoření, problémové dítě spolu s individuální odbornou pomocí náhradním rodinám. 
 

6.  Další aktivity členů sdružení 
 

Opakovaně chodí mnozí naši členové dělat besedy do škol se žáky šestých ročníků na téma 
náhradní rodinné péče, kterou mají děti v osnovách. Mnozí učitelé pochopili, že tuto látku lze 
vykládat i jinak než žákům přečíst pár řádků z učebnice. Besedy mají děti rády a učitelé si je moc 
pochvalují. 
 
Setkávání nestátních neziskových organizací pokračovalo i v letošním roce a naším hlavním 
tématem byly změny v legislativě týkající se náhradního rodičovství a komunikace s ministerstvem 
práce a sociálních věcí, byť jen prostřednictvím otevřených dopisů a vyjádřením podpory při 
legislativních změnách. Děti patří do milujících náručí maminek a tatínků, byť by to měly být 
náruče náhradní a rozhodně nepatří do postýlek, byť v současnosti hezky vybavených a 
barevných Dětských center. 
   
  Zástupci našeho sdružení  se účastnili několika seminářů a konferencí na téma náhradní rodinné 
péče a péče o ohrožené děti, ze kterých přivezli mnoho nových poznatků. V naší zemi dochází ke 
změně legislativy v péči o děti vyrůstající mimo svou biologickou rodinu, proto je důležité zůstat 
tak říkajíc „v obraze“. Realizační tým projektu Jdu za Vámi organizoval na toto téma, ve spolupráci 
s Krajským úřadem Kraje Vysočina a Asociací náhradních rodin ČR, seminář s krajskou 
působností. (viz samostatný bod VZ 2011) 
 
Sdružení je pověřeno k výkonu sociálně právní ochrany dětí a v roce 2011 tuto službu u nás 
zajišťují tři pověření pracovníci. Se žádostí o pomoc v souvislosti s náhradní rodinnou péčí nebo 
s problémy týkající se buď dětí, mládeže nebo celé rodiny se na nás z důvěrou lidé obrací. 

 



 

7. Vzdělávací projekt „Jdu za Vámi“ 
 
 
 
 
 

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

                    
 

Registrační číslo :    CZ.1.04/3.3.05/31.00037 
Doba realizace projektu:     Projekt započal dne 1.1. 2010 a k datu 31.12.2011 byl ukončen. 
 
Popis projektu:  Projekt byl postaven pro potřeby osob žijící v náhradních rodinách (tzn. 
pěstounských či adoptivních), tedy pro přijaté děti,  děti vlastní i pro náhradní rodiče, ale otevřen 
byl i široké veřejnosti z celé Vysočiny, neboť jsme si byli vědomi toho, že sociální vyloučenost či 
ohrožení sociálním vyloučením se týká i dalších osob bez vazby k náhradním rodinám. Projekt byl 
určen lidem, kteří aktuálně nebo výhledově hledali smysluplné uplatnění na trhu práce.  
Podmínkou pro zařazení účastníků do projektu tedy nebyla příslušnost k náhradní rodinné péči, 
ale splnění všech kritérií daných cílových skupin.  
 
Cíle projektu:  Cílem projektu bylo najít pro všechny jeho účastníky nové uplatnění na trhu práce 
a to bezplatným odborně vedeným vzděláváním spolu s rekvalifikačními kurzy, jež byly 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 

Projekt měl tyto klíčové aktivity:   
-‐  motivační blok, jež  pomáhal účastníkům projektu odhalit jejich silné stránky a dovednosti, 

klienti se naučili psát životopis či motivační dopis, naučili se něco málo z právních předpisů 
zaměstnanec versus zaměstnavatel, i díky tomu, se pak mnozí dokázali uplatnit na trhu 
práce 

-‐  „Náš počítač je vážně osobní“ počítačový kurz, jež si kladl za cíl naučit klienty 
obsluhovat osobní počítač a naučit je pracovat s aplikací Word a Excel 

-‐  „Správná prezentace a projev“, „Efektivní vyhledávání na internetu“ to jsou přídavné 
moduly k počítačovému bloku, kde se účastníci učili cílené a smysluplné práci s výpočetní 
technikou a informačními technologiemi 
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-‐ další vzdělávací bloky s názvem „Jak začít a nezačít“ a „Efektivní učení“ měly pomoci 
překonat strach z neúspěchu a měly pomoci osvojit si techniku lepšího zapamatování si 
textu a učení se 

-‐  „Spolu to zvládneme“, vzdělávací blok zabývající se problematikou komplexní péče 
určen pro osoby pečující o dítě s handicapem, ale přínosný byl jistě pro všechny rodiče 

-‐ Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách jsme pro velký zájem otevřeli  ve 
dvou souběžných kurzech – zájem mnohonásobně převýšil naše možnosti, do vzdělávání 
tohoto typu se zapojilo nemálo náhradních rodičů, neboť k této pomáhající profesi mají 
blízko 

-‐ žádost o podstatnou změnu byla na MPSV podána -  prodloužení projektu o dalších 6 
měsíců, však nemohlo být ze strany MPSV akceptováno a to z důvodu vyčerpání časové 
dotace určené pro tento typ projektu 

-‐ v prosinci 2011 byl projekt oficielně ukončen a počátkem roku 2012 se bude už jen 
vyúčtovávat 

 
Celkové výsledky dvouletého projektu Jdu za Vámi:  

 
Název vzdělávací aktivity Počet přihlášených 

klientů 
Počet klientů, jež 
získali osvědčení 

Motivační blok 30 30 

Obsluha osobního počítače 25 25 

Spolu to zvládneme 27 27 

Efektivní učení 31 31 

Efektivní vyhledávání na internetu 21 21 

Správná prezentace a proslov 20 20 

Jak začít a nezačít 16 16 

Pracovník v sociálních službách 39 37 

Kuchař - číšník 5 5 
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8. Seminář na téma „Nové trendy v péči o ohrožené 
děti“ 
 
Spolupráce realizačního týmu našeho projektu s Krajským úřadem Kraje Vysočina a Asociací 
náhradních rodin ČR přinesla kýžený výsledek a kongresový sál Krajského úřadu v Jihlavě se 
v pondělí 31.10.2011 zaplnil skoro do posledního místa. 99 účastníků přilákal zajímavý program, 
ve kterém se představilo hned několik známých i méně známých sdružení zabývajících se 
problematikou náhradní rodinné péče, ale přilákalo je i pozvání zástupců Ministerstva práce a 
sociálních věcí, kteří představili změny v legislativě NRP, jež se týkala hlavně pěstounské péče a 
sociálně právní ochrany dětí. Účastníci byli složeni nejen z náhradních rodičů a klientů projektu, 
ale pozvání přijaly i sociální pracovnice ze všech okresů a přišli mezi nás i představitelé 
zastupitelstva Kraje Vysočina. Z občanských sdružení jmenujme alespoň některé – Rozum a cit 
představil Případové konference, Člověk hledá člověka prezentoval práci Centra pro rodiny 
v Novém Strašecí, Informační středisko Mikuláš přijelo a představilo svůj úspěšný program pro 
teenagery - Cesta hrdinů. V zastoupení byla prezentována i práce o.s. Šafrán, jež se zabývá prací 
s těmi nejmenšími dětmi žijících v kojeneckých ústavech. Zkušenosti z náboru, přípravy a 
doprovázení pěstounů na přechodnou dobu pak prezentovalo o.s. Amalhea. Asociace náhradních 
rodin představila ESF projekt „Profesionalizace NRP“ a „Osvětou k podpoře náhradního 
rodičovství“. 
 

 
 



 

9. Závěrečný seminář projektu s názvem „Pěstounské 
rodiny sobě“ 
 
V pátek 2.12.2011 proběhl v Jihlavě v prostorách Dětského centra závěrečný seminář našeho 
projektu. Zúčastnilo se ho celkem 40 lidí, přičemž převážnou většinu tvořili klienti projektu, ale i 
samotní náhradní rodiče. Pozvání přijala krajská sociální pracovnice paní Mgr. Milada Bárková, 
která měla přednášku na téma legislativních změn v náhradním rodičovství a jejich dopady na 
náhradní rodičovství zde na Vysočině.  
 
Na semináři Ing. Andrea Doubková a Jitka Nosková, DiS. společně představily občanské sdružení 
Janus věnující se pomoci mladým lidem, jež odcházejí z pěstounské péče nebo z ústavních 
zařízení.  
 
Závěrečný seminář byl poslední společnou aktivitou. S realizačním týmem se mnozí účastníci 
loučili neradi. Na adresu realizačního týmu přišlo i několik hezkých dopisů. 
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10. Sponzoři a dárci našeho sdružení 
 
       
 Poděkování patří všem členům sdružení, kteří věnují svůj drahocenný čas ve prospěch 
všech náhradních rodin, kteří dokážou zorganizovat akce 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.  
 
Dotaci z Evropských sociálních fondů a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
které se podílel i státní rozpočet České republiky jsme využili dle grantových pravidel. 
 
 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. Prosincové mikulášské 
setkání určitě mělo u našich dětí velký úspěch. Na její organizaci se vždy podílejí kromě 
samotného Krajského úřadu i aktivní kluby náhradních rodičů z Bystřice nad Pernštejnem a 
z Pelhřimova, proto je vždy tato akce jednou z nejvíce navštěvovaných. 
 
 Městu Bystřice nad Pernštejnem děkujeme za finanční podporu naší letní aktivity 
stanování náhradních rodin a celoroční podpoře klubových činností. 
 
Nadaci Terezy Maxové patří poděkování za finanční podporu lyžařského soustředění pro děti a 
mládež z náhradních rodin. 
 
      GOMEDIA.CZ 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 
nám tam vloudí. Týmu tohoto studia patří naše poděkování. 
 
 Největší radost máme z nezištné finanční pomoci lidí, kteří nemají s náhradním rodičovství 
„zatím“ nic společného (nebo to o nich nevíme). Pan Moravec a jeho manželka, se již před pár 
lety rozhodli, že ukrojí ze svého soukromého majetku a již poněkolikáté přispěli našemu sdružení 
nemalým finančním obnosem. Sdružení tento jejich příspěvek vždy beze zbytku využilo na 
sportovní aktivity pořádané pro děti z náhradních rodin. Rodiny, které mají ve své péči více dětí si 
mnohdy nemohou z finančních důvodů dovolit své děti poslat na lyžařský výcvik nebo na letní 
vodácké soustředění a tento štědrý finanční dar jim to umožňuje. Velké poděkování Vám 
oprávněně, naši milí manželé Moravcovi, náleží. 
 
 Nejkrásnější dar je ten, který lidé poskytnou sami, dobrovolně a nezištně a to byl i případ 
pana Jaroslava Urbance. Jeho finanční příspěvek se znenadání objevil na účtu sdružení a my se 
z něj moc radujeme, protože i za něj dokážeme vykouzlit úsměv a radost na tváři nejednoho 
dítěte, které vyrůstá v náhradní rodině. Panu Urbancovi patří také naše poděkování a budeme 
rádi, pokud se mu činnost našeho sdružení bude líbit a zůstane nám věrný i v dalších letech. 
 
 Pokud jsem snad omylem na někoho zapomněla, moc se Vám omlouvám a věřte, že jsem 
za všechny, kdo nám pomáhají a drží při nás, náhradních rodinách, moc ráda. 
 

Monika Dietrichová - jednatelka sdružení 
 



 

11. Finanční zpráva za 2011 
 
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 je v kanceláři sdružení na adrese 
Svatovítské nám. 126, Pelhřimov.  V účetnictví jsou uplatněny obecně platné zásady bez použití 
specifických odchylek. 
 
Sdružení není plátcem DPH. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2011.  
Okamžik sestavení závěrky 27. 1. 2012. Sestavila Marie Kouklíková. 
 
Sdružení vykázalo ke 31. 12. 2011 ztrátu Kč 10.197,- a nevznikla tak  povinnost platit daň z příjmu 
právnických osob. 
 
Veřejná sbírka konaná od r. 2009 do r. 2011naší organizací na základě osvědčení od Kraje 
Vysočina. Během tohoto období bylo na veřejných sbírkách postupně vybráno celkem 8670,-Kč. 
 
Sdružení nevlastní žádný investiční hmotný a nehmotný majetek. Sdružení nemá ke dni sestavení 
závěrky závazky z obchodního styku, závazky vůči státnímu rozpočtu, nečerpá žádný úvěr. 
 
Vyhotovila:  Marie Kouklíková 27.01.2012 
 
 
Finanční zprávu odsouhlasili a podepsali členové revizní komise dne 30.1.2012.  
 

• Marie Havelková - předseda revizní komise 
• Ing. Karel Krča - člen revizní komise 
• Bc. Blanka Balíková - člen revizní komise 
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12.  Tiráž 
 
Datum schválení výroční zprávy: 3. února 2012 
Náklad: 30 výtisků  
Výroční zprávu zpracovala a graficky upravila: Monika Dietrichová a Pavel Dietrich 
 
Fotografie použity z materiálů sdružení se souhlasem zákonných zástupců osob na nich 
zachycených. 
 
Korektury textů: Marie Havelková, Šárka Píšová 
Odpovědná osoba za účetnictví: Marie Kouklíková 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy: Aleš Dietrich – statutární zástupce o.s. 
 
 
 
 
 
 
 


