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ÚVODEM  

Rok 2019 byl z hlediska činnosti organizace rokem stabilizačním, z jehož průběhu je možné předpokládat úspěšný vývoj 
v dalších letech. A to i přesto, že hospodářský výsledek organizace skončil v nepatrné ztrátě, organizace však má dostatečné 
finanční rezervy k jejímu krytí. Hlavním důvodem jsou zrychlující se inflační trendy v průběhu roku a z tohoto pohledu 

nedostatečná výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče, která byla zákonem stanovena v roce 2012. 

Budoucí úspěšné fungování stavíme na inovativních přístupech a zejména na vysoce kvalifikovaném a stabilním pracovním 
týmu. Naší prioritou je odbornost a kvalita založená na kvalifikaci a osobních dispozicích pracovníků pro výkon pomáhající 
profese.  

Za velkou devizu pro organizaci a její činnost považujeme také systematickou koncepční a metodickou práci, respektující 
moderní vědecké poznatky a přístup k tématu péče o ohrožené rodiny a děti. Uspěli jsme s inovativním projektem v rámci 
výzvy Evropského sociálního fondu, který budeme realizovat v letech 2020 – 2022. Chceme nabídnout další možnosti pro 
rozšíření forem podpory ohroženým rodinám a jsme toho názoru, že současný systém je v tomto směru nedostačující 
a každodenní praxe nás, bohužel, o tom přesvědčuje.  

Pokračovali jsme také v realizaci veřejné zakázky Jihomoravského kraje na zajištění odborných příprav zájemců o osvojení 
a o výkon pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Úspěšná spolupráce s pracovníky oddělení SPOD 
krajského úřadu přinesla možnost průběžné práce a tím i zkrácení doby od podání žádosti do absolvování přípravy.  

Odborná příprava je pro nás také inspirací a cenným zdrojem námětů a podnětů pro práci s pěstounskými rodinami a jim 

svěřenými dětmi. Ukazuje však také na potřebu zajistit nabídku odborných služeb a doprovázení pro osvojitelské rodiny, a to 

nejen při příchodu dítěte do rodiny, ale zejména v různých fázích vývoje adoptivní rodiny a dítěte. Proto jsme také toto téma 
zpracovali v projektu, který byl pro rok 2020 podpořen v rámci programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

S nadějí jsme vzhlíželi k připravované novele zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zveřejněný návrh v podzimních měsících 
však neobsahoval zásadnější úpravy, které byly avizovány, například podmínky pro výkon péče prarodiči a příbuznými 
svěřených dětí. Také očekávaná úprava výše státního příspěvku pro výkon pěstounské péče v návrhu není. Proto jsme se 

zapojili do připomínkového řízení v rámci Asociace Dítě a Rodina a věříme, že v rámci projednávání zákona dojde 

k potřebným úpravám.  



 

4 

V době, kdy zpracováváme výroční zprávu za rok 2019, prožívá celý svět neočekávanou (nikoliv nepředvídatelnou) situaci, 
která bude mít dopad do životů nás všech. Rok 2020 a léta další prověří naše schopnosti přizpůsobit práci podmínkám a konat 
dále vždy v nejlepším zájmu ohrožených dětí a rodin.  

 

Eva Rotreklová, 
ředitelka 

Brno, duben 2020  
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE – doprovázení a odborné služby 

TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí - rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2013, č. j. JMK 9928/2013. 

Odborné doprovázení pěstounů 

Oblast odborného doprovázení a podpory v pěstounské péči na základě uzavíraných dohod o výkonu pěstounské péče se 

v průběhu roku jak kapacitně a personálně, tak i metodicky dále rozvíjela. V průběhu roku 2019 mělo centrum uzavřeno 
celkem 67 dohod, jednalo se o pěstouny z krajů Jihomoravského, Olomouckého a Kraje Vysočina, vykonávající pěstounskou 
péči dlouhodobou i pěstounskou péči na přechodnou dobu. V průběhu roku 2019 uzavřelo poradenské centrum 20 nových 
dohod o výkonu pěstounské péče (z toho sedm pěstounských péčí na přechodnou dobu) a 12 dohod bylo ukončeno, 
v jednom případě došlo k přerušení vedení v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

Odborná podpora a doprovázení pěstounů klíčovými pracovníky probíhala dle individuálních plánů a byla zaměřena zejména 
na psychosociální potřeby svěřeného dítěte, spolupráci s jeho rodiči, s širší rodinou a zpracování jeho životní historie. 

Odborné doprovázení pěstounské péče předpokládá systematickou, individuální práci s celým systémem - s pěstouny, se 
svěřeným dítětem a jeho rodiči, s vlastními dětmi v rodině. Klade tak značné nároky na kvalifikaci klíčových pracovníků a na 
jejich spolupráci s orgány sociálně - právní ochrany dětí. Proto jsme postupně na základě získaných zkušeností vytvářeli 
metodické postupy, konzultovali je s dalšími odborníky a pokračovali jsme také v pravidelné intervizi pracovního týmu. 
Pracovali jsme na nové struktuře odborných pozic. 

Odborní pracovníci splňují příslušnou základní kvalifikaci dle zákona 359/99Sb., kterou však považujeme jen za formální 
a z hlediska obsahu a náročnosti práce nedostačující. Proto všichni pracovníci mají minimálně vysokoškolské vzdělání 
magisterského stupně. Odbornou kvalifikaci opíráme i o další specializační vzdělávání v oblasti péče o ohrožené děti a jejich 
rodiny a požadovanou délkou praxe v minimálním rozsahu 10 let. Samozřejmou součástí je další vzdělávání a supervize, 
v roce 2019 byl supervizorem práce s klienty Mgr. Milan Pilát, Ph.D. 
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VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ  
Na odborné doprovázení pěstounů navazují aktivity vzdělávací zaměřené na rozvoj dovedností a schopností pěstounů při péči 
o svěřené dítě. Do tohoto vzdělávání se zapojilo více vlastních pěstounů, naopak ve srovnání s minulým obdobím ubylo hostů 
z jiných doprovázejících organizací. V průběhu roku 2019 pokračovaly v činnosti dvě otevřené vzdělávací skupiny pro 
dlouhodobé pěstouny - v Olomouci a v Brně a třetí, specializovaná skupina pěstounů na přechodnou dobu v Brně.  

Hlavní témata vzdělávání:  
Rodové linie – práce s identitou přijatého dítěte 

Od dětství k dospělosti – vývojové etapy a úkoly 

Škola základ života – přijaté dítě v systému povinného vzdělávání 

Vzdělávací skupina Brno pravidelně v období leden - květen a září - prosinec jednou měsíčně, v rozsahu 4 - 8 výukových 
hodin.  

Vzdělávací skupina Olomouc pravidelně v období leden - duben a září - prosinec jedenkrát měsíčně, v rozsahu 4 výukových 
hodin.  

Vzdělávací a diskusní skupina pěstounů na přechodnou dobu Brno (probíhala jedenkrát za pololetí v rozsahu 6 hodin).  

Obsahově a tematicky vychází program zejména z aktuálních potřeb a situací pěstounů, kteří získávali další zkušenosti s tímto  

typem krátkodobé péče o dítě v rodinném prostředí. Byly zaměřeny na specifické otázky výkonu péče, zejména na fázi 
přechodu dítěte do následné péče nebo jeho návratu do rodiny. Pozornost byla věnována také spolupráci s pracovníky 
OSPOD na úrovni obcí i krajských úřadů, příkladům dobré praxe a případové supervizi.  

Vícedenní – víkendové vzdělávací programy  
Vícedenní akce proběhly v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a penzionu Výr ve Výrovicích. Velkým přínosem těchto 
víkendových akcí je skupinová spolupráce účastníků, až na výjimky pěstounů, se kterými má TRIADA - Poradenské centrum, 
z.ú. uzavřenu dohodu o doprovázení. 

Obsahově a tematicky vychází program zejména z aktuálních potřeb a situací pěstounů, kteří získávali další zkušenosti s tímto  

typem krátkodobé péče o dítě v rodinném prostředí. Byl zaměřen na specifické otázky výkonu péče, zejména na fázi 
přechodu dítěte do následné péče nebo jeho návratu do rodiny. Pozornost byla věnována také spolupráci s pracovníky 
OSPOD na úrovni obcí i krajských úřadů a příkladům dobré praxe.  
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Tabulka: Vzdělávací programy pro pěstouny 2019  

 Datum Téma Místo Účast TRIADA Ostatní 
1 7.2. Emoční inteligence Brno-Triada 6 2 4 

2 26.2. Dospívání a osamostatňování III. Olomouc 4 4 0 

3 7.3. Kyberšikana - svět sociálních sítí Brno-Triada 14 9 5 

4 21.3. PPPD - metodické postupy Brno-Triada 13 13 0 

5 26.3. Dospívání a osamostatňování IV. Olomouc 5 5 0 

6 29.-31. 3. Vícedenní vzdělávání pro pěstouny Vel. Pavlovice 19 19 0 

7 4.4. Škola základ života Brno-Triada 13 9 4 

8 2.5. Hledání kořenů - rodina Brno-Triada 9 7 2 

9 31. 5.-2. 6. Vícedenní vzdělávání pro pěstouny Výrovice 17 17 0 

10 6.6. Vzdělávací a diskusní skupina PPPD Brno-Triada 8 8 0 

11 25.9. Mezinárodní osvojení KVOP 5 5 0 

12 26.9. Aktuální situace v PPPD KVOP 10 10 0 

13 3.10. Asertivita Brno-Triada 14 9 5 

14 11.-13. 10. Vícedenní vzdělávání pro pěstouny Velké Pavlovice 15 15 0 

15 24.10. Vzdělávací a diskusní skupina PPPD Brno-Triada 14 11 3 

16 7.11. Rozvoj řeči Brno-Triada 13 11 2 

17 7.11. Kyberšikana - svět sociálních sítí Brno-Triada 5 5 0 

18 23.11. Osamostatňování dítěte Olomouc 7 7 0 

19 29.11. Vzdělávací skupina PP Šumperk 6 6 0 

20 5.12. Prarodiče a vnoučata v PP Brno-Triada 12 7 5 

21 10.12. Diskusní skupina pěstounů Znojmo 9 9 0 

    

218 188 30 

Lektorský tým: Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., PhDr. Svatoslava Kalábová, Mgr. Jitka Reitterová, Mgr. Jan Čoupek, 
Mgr. Eva Pávková, Mgr. Dora Lukášová-Salaquardová, Mgr. Milan Pilát, Mgr. Terezie Pilátová-Osecká, Ph.D., pracovníci 
TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. 
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PŘÍPRAVY OSVOJITELŮ A PĚSTOUNŮ v Jihomoravském kraji  
Odborná příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu, která probíhá na našem pracovišti je 

jednou z priorit naší práce. Jsme si vědomi toho, jak zásadním způsobem může příprava ovlivnit rozhodování o přijetí dítěte 
do rodiny, nabízíme účastníkům téma osvojení a pěstounské péče z pohledu dítěte. Lektory odborné přípravy jsou odborní 
pracovníci s dlouholetou praxí a s téměř každodenním kontaktem s těmi, kteří již do rodiny dítě přijali. To dává přípravám 
v našem pojetí vedle profesionality také velkou míru autentičnosti. Účastníci mohou přemýšlet o svých představách 

v kontextu potřeb dítěte a podmínek, které oni pro výchovu takového dítěte mají. Pro lektorský tým je důležitá také zpětná 
vazba od účastníků, která poskytuje podněty a náměty nejen pro program přípravy, ale také pro doprovázení odborné služby 
pro pěstouny a osvojitele.  

Odborná příprava probíhala v průběhu celého roku, jednotlivé skupiny na sebe plynule navazují, plán termínů setkání je 
vytvářen ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo 7 skupin odborné přípravy:  

Skupina Počet Osvojitelé Pěstouni PPPD Děti 
9. 22 18 4 0 5 

10. 22 10 12 0 3 

11. 18 4 6 8 2 

12. 20 12 5 0 3 

13. 18 12 6 0 2 

14. 19 4 6 9 9 

15. 19 12 7 0 1 

  135 72 46 17 25 

Pro srovnání rok 2018 

     

155 72 55 28 48 
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Účastníci odborných příprav podle jednotlivých OSPOD 

  
OSPOD Počet  Osvojitelé Pěstouni  PPPD 

Blansko 8 2 6   

Boskovice 2 2     

Brno 25 18 7   

Břeclav 4 2 2   

Bučovice 6 2 4   

Hodonín 7 2 5   

Hustopeče 14 10 2 2 

Ivančice 0       

Kuřim 2     2 

Kyjov 4 4     

Mikulov 1   1   

Moravský Krumlov 2     2 

Pohořelice 4 2   2 

Rosice 6 2 2 2 

Slavkov u Brna 4 4     

Šlapanice 10 8 2   

Tišnov 0       

Veselí nad Moravou 4   4   

Vyškov 10 6 2 2 

Znojmo 11 4 2 5 

Židlochovice 11 4 7 0 

  135 72 46 17 
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PROJEKT „JEDNO DÍTĚ A DVĚ RODINY – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP“ 

Projekt Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP navazuje na aktivity realizované v předešlých 
letech a dále je rozvíjí. Rozvíjí dosud stále opomíjené téma práce s rodiči. Projekt práci s rodinou umístěného dítěte cíleně 

a systematicky propojuje s doprovázením výkonu pěstounské péče a tedy i samotného pěstouna. Do systému SPOD projekt 
přinesl inovativní prvek v podobě koncepčního propojení služeb pro rodiče umístěných dětí a služeb pro pěstouny a zajištění 
cílené podpory rodičů, vedle již nyní státem garantované podpory PP.  

Cílem projektu bylo v maximální možné míře zapojit rodiče do péče a výchovy jejich dítěte umístěného v PP a posílit tak jejich 

rodičovské kompetence a zejména udržet a posílit jejich vzájemný vztah, případně vztahy a vazby dítěte se širší rodinou. 

Projekt potvrzuje, že pokud se překoná dosavadní formální přístup k otázce podpory sounáležitosti umístěného dítěte 
s původní rodinou, je možné dosáhnout dobré spolupráce mezi rodiči a pěstouny a zajistit tak dítěti kvalitní podmínky pro 
budování vlastní identity a plnohodnotný život v dospělosti.  

Do projektu bylo zapojeno 27 rodin (resp. 29 klientů – v jednom případě směřovala mimo rodičů podpora také k babičce 

a v jednom případě směřovala podpora k oběma rodičům, kteří však již společně nežijí). Skrze tuto podporu rodiny jsme tedy 

intervenovali v zájmu celkem 40 dětí. V 10 případech šlo o děti umístěné do PPPD, v 15 případech o děti svěřené v PP a ve 

dvou případech o sourozence umístěné v rozdílných formách péče. 

Sedm rodin s námi pokračovalo ve spolupráci již z předchozího projektu, s 20 rodinami jsme navázali spolupráci v roce 2019. 

V průběhu roku jsme ukončili spolupráci s 5 rodinami. Ve čtyřech případech se tak stalo odchodem dětí z PPPD do PP 

a v jednom případě rozvázání dohody o doprovázení ze strany pěstounky.  

V rámci dotačního řízení MPSV Rodina pro rok 2020 jsme uspěli s žádostí o podporu 
navazujícího projektu. 

Pracovníci pracovali pod metodickým vedením odborného garanta, byla jim poskytována 
pravidelná intervize a supervize. 
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NOVÉ PROJEKTY PRO ROK 2020  
PROJEKT ESF „Jedno dítě a dvě rodiny – inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů“. 

V roce 2019 byl přijat a schválen projekt „Jedno dítě a dvě rodiny – inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči 
rodičů“, který budeme realizovat v letech 2020-2022. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu - 

Operační program Zaměstnanost. 

Smyslem projektu je podpořit vznik efektivního systému podpory rodin, kde z různých příčin muselo dojít k umístění dětí 
mimo péči rodičů do NRP. Projekt navrhuje nové formy a metody práce s vlastní rodinou dítěte, a to v úzké spolupráci 
s pěstouny aktuálně pečujícími o dítě. Pohlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči jako na odbornou intervenci v celém 
procesu podpory ohrožené rodiny, se specifickými metodami a nástroji práce, směřující k návratu dítěte a zachování jeho 
rodinných vztahů a vazeb. Přináší tak inovativní prvek v podobě systematického a koncepčního propojení služeb pro rodiče 
dětí a služeb pro pěstouny.  

 

 

 

 

 

PROJEKT „PODPORA ADOPTIVNÍCH RODIN – odborné služby, podpůrné skupiny, individuální konzultace, poradenství“ 

V roce 2019 jsme zpracovali projekt DOPROVÁZENÍ A ODBORNÉ SLUŽBY PRO OSVOJITELSKÉ RODINY, který byl podpořen 
z dotačního programu MPSV – Rodiny pro rok 2020. Navazujeme tím na dlouhodobou spolupráci s budoucími i stávajícími 
osvojiteli.  

Budoucím osvojitelům, osvojitelům v procesu seznamování s dítětem, po jeho přebrání do péče a následně v průběhu jejich 
společného života budeme poskytovat individuální konzultace a poradenství, doprovázení a další odborné služby. Plánujeme 
také založení reflektující podpůrné skupiny pro osvojitele, v rámci které budou probíhat i vzdělávací programy. 
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PROJEKT „Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů“ 

Záměrem projektu bylo podpořit rodiče v udržování osobních kontaktů s jejich dětmi, které jsou umístěny v ústavních 
zařízeních nebo v některé z forem náhradní rodinné péče.  

Cílem projektu bylo udržet a posílit vztahovou vazbu dětí s rodiči v situaci, kdy je dítě umístěno mimo jejich péči, a zabezpečit 
tak ochranu práv dítěte, zejména práva na život v rodině a potřebu pevné vztahové vazby. 

Cílovou skupinu projektu tvořili rodiče (popřípadě širší rodina) a jejich děti žijící v ústavní péči nebo v náhradní rodinné péči. 

Sociální práce byla zaměřena na komplexní podporu rodin umístěných dětí. V rámci asistovaných kontaktů sociální pracovníci 
připravovali rodiče na kontakt s dítětem, zprostředkovávali komunikaci rodičů se zařízením, popřípadě poskytli rodičům 
doprovod do zařízení či na schůzku s pěstouny. Nedílnou součástí byla i reflexe kontaktů a odborné sociální poradenství. 
Důležitým aspektem práce byla podpora rodičů v pravidelných kontaktech s dětmi, a toho, aby tyto kontakty vedly 
k zachování a prohloubení přirozených rodinných vztahů a vazeb.  

Cílenou sociální prací projekt přispíval k tomu, že rodiče byli schopni se svými dětmi udržovat kontakt i po jejich umístění 
mimo rodinu. Dětem tak zůstaly zachovány jejich přirozené rodinné vztahy a vazby, a tím byly naplněny předpoklady pro 
jejich zdárný vývoj.  

Díky projektu jsme mohli rodičům nabídnout také přímou materiální podporu formou proplacení cestovného za dětmi, 
v případě dovolenek i cestovného dětí.  

Je nepopiratelným faktem, že finanční situace rodičů představuje zásadní objektivní bariéru v kontaktu s dětmi. Díky úhradám 
cestovného jsou rodiče schopni děti pravidelně navštěvovat, což má vliv na udržení vzájemného vztahu a budování zdravé 
identity dítěte. Často jsou na základě pozitivní zkušenosti s průběhem pravidelných návštěv dítěti umožněny dovolenky doma 
u rodičů či prarodičů. Sekundárním efektem pravidelných návštěv je rovněž změna obrazu rodičů – ti nejsou již hodnoceni 
jako nespolehliví a bez zájmu a personál či pečující osoby s nimi jednají vstřícněji. Rodiče tak snáze zvládají překonávat 
komunikační bariéry, které při kontaktu mívají. 

Projekt přinesl dětem možnost lépe se identifikovat se svojí rodinou, prožívat s rodiči společné chvíle a mít společné zážitky. 
Děti získaly jistotu vrozených citových vazeb. Rodiče pozitivně prožité kontakty s dětmi motivovaly k tomu, aby vyvinuli větší 
úsilí při snaze svoji situaci měnit a získat tak děti zpět do péče.  
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Statistická data 

Aktivity projektu jsme realizovali během celé doby trvání projektu. Podpořeno bylo celkem 17 rodin (34 dětí a 23 rodičů či 
prarodičů), z toho:  

- 19 dětí v dětském domově – 8 rodin 

- 2 děti ve výchovném ústavu – 2 rodiny 

- 11 dětí v pěstounské péči – 6 rodin 

- 2 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu – 2 rodiny 

Mimo dětí umístěných mimo péči rodičů v podpořených rodinách žije dalších 7 dětí, o které rodiče pečují. 

V projektu pokračovalo 8 rodin z předchozího roku a 9 rodin se do projektu zapojilo nově. 

Přímou finanční pomocí jsme podpořili realizaci a průběh 76 cest za dětmi v 18 destinacích. V 7 rodinách jsme touto formou 
podpořili dovolenky dětí doma, celkem se jednalo o 18 dětí.  

Financování služby 

Projekt byl financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. 
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

V roce 2019 pokračovala spolupráce centra s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí. Na našem pracovišti probíhaly 
diskuse a výměna zkušeností v oblasti mezinárodního osvojení. Zástupci odborných institucí a organizací z Německa, 
Španělska a Islandu se zajímali zejména o přípravu a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu a to v kontextu přechodu 
dětí z PPPD do mezinárodního osvojení. Měli jsme současně možnost seznámit se zahraničními koncepcemi odborné přípravy 
a odborných služeb pro pěstouny a osvojitele a potvrdit si shodu v koncepci a metodických postupech.  

 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOD 

XIX. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů  

Brno 23. - 24. 9. 2019, Kancelář veřejného ochránce práv 

XIX. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů proběhl v Brně ve dnech 23. – 24. 9. 2019 pod 

záštitou veřejné ochránkyně práv paní Anny Šabatové.  

Tradiční podzimní akce se zúčastnilo 108 profesionálů z oblasti sociálně právní ochrany dětí.  

Program semináře, který je připravován v průběhu celého roku, reflektuje aktuální situaci a čerpá náměty zejména z praxe 

SPOD a doprovázejících organizací v oblasti pěstounské péče a osvojení. Letošní program se zabýval také připravovanou 
novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí a reflektoval také změny v praxi orgánů sociálně-právní ochrany dětí při 
zprostředkování osvojování dětí.  

MY BACKPACK  

Vzdělávací program My Backpack v roce 2019 obnovoval akreditaci u MPSV. Průběh akreditace se protahoval a její závěr se 
stále odkládal – řízení dále probíhá. Z tohoto důvodu byla pouze prováděna odborná konzultační činnost pro absolventy, 
pomoc při změně operačního programu (konec Windows 7), distribuce sad baťůžků a káčátek. Další skupiny jsou plánovány až 
na rok 2020. 
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AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ  

V roce 2019 byl úspěšně akreditován 1 nový vzdělávací program: 

Úvod do tématu vztahové vazby. 
A2019/0950-SP/PC  do 1. 10. 2023  rozsah: 5 vyučovacích hodin 

Anotace: Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na 
přechodnou dobu /PPPD/, kterým je citová vazba (attachement). 

Další platné akreditace vzdělávacích programů: 

Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče 

A2017/0237-SP   do 30. 6. 2021   rozsah: 5 vyučovacích hodin 

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu 

A2017/0213-SP/PC   do 3. 7. 2021   rozsah: 5 vyučovacích hodin 

Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role klíčového pracovníka 

A2017/0212-SP    do 30. 6. 2021   rozsah: 5 vyučovacích hodin 

Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči na přechodnou dobu 

A2017/0214-SP    do 3. 7. 2021   rozsah: 5 vyučovacích hodin 

Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika. 
A2018/0384-SP/PC  do 5. 10. 2022  rozsah: 6 vyučovacích hodin 

Jedno dítě a dvě rodiny 

A2018/0385-SP/PC  do 6. 10. 2022  rozsah: 6 vyučovacích hodin 

Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte 

A2018/0498-SP/PC  do 8. 10. 2022  rozsah: 6 vyučovacích hodin 
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FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU  
FINANČNÍ ZDROJE:    státní příspěvek na výkon pěstounské péče  

dotace MPSV z programu RODINA  

nadační příspěvek Nadace Terezy Maxové  

vlastní zdroje, příjmy (vzdělávání, přípravy, atd.)  

      celkem 4 316 430,00  

NÁKLADY, VÝDAJE:    celkem 4 330 436,00 

 

Hospodaření ústavu v roce 2019 skončilo ztrátou ve výši 14.006,00 Kč, která bude kryta ze zisku v předchozích letech. 
Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména nepoměrem mezi výší státního příspěvku na výkon pěstounské péče a stále 
rostoucími cenami nezbytných provozních nákladů (nájem, energie, cestovní náklady).  

 

ZPRÁVA REVIZORKY ÚSTAVU  

Výsledkem hospodaření za rok 2019 je ztráta, a to ve výši 14.006,82 Kč. 
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Skladba nákladů a výnosů roce 2019 

 

     

Č. účtu Název účtu CELKEM %  Č. 
účtu 

Název účtu CELKEM % 

501 materiál  102 016,70 2,36  602 Tržby  904 222,00 20,95 

502 energie  123 573,86 2,85  644 úrok zdaněný   2 257,66 0,05 

511 opravy   15 010,00 0,35  644 úrok nezdaněný     8,55 0,00 

512 cestovné  135 989,00 3,14  654 prodej materiálu   26 108,00 0,60 

513 reprezentace   4 173,00 0,10  682 Příspěvek (stát, NTM) 2 962 635,19 68,64 

518 služby  1 105 018,22 25,52  691 Dotace  421 198,00 9,76 

521 mzdy  2 164 960,00 49,99    Výnosy 4 316 429,40 100,00 

524 zdravotní a sociální poj.  646 912,00 14,94      

531 silniční daň   3 700,00 0,09      

538 poplatky, kolky   3 000,00 0,07      

542 ostatní pokuty     0,00 0,00      

549 bankovní poplatky, poj.   26 083,44 0,60      

 

 Náklady 4 330 436,22 100,00  HV výnosy-náklady  -14 006,82   

  

Přírůstky a úbytky na účtech jmění ústavu v průběhu roku 2019 

počáteční zůstatek jmění k 1. 1. 2019: 522.026,32 Kč; 
konečný zůstatek k 31. 12. 2019:   464.337,50 Kč;  
ke snížení jmění o částku 57.688,82 Kč došlo z těchto důvodů: 

 použitím prostředků získaných odpuštěním daně za rok 2018, a to v částce 36.182,00 Kč; prostředky byly použity 

v souladu se zákonem o daních z příjmů, tedy na úhradu nákladů spojených s posláním ústavu  
 přídělem do FKSP, a to ve výši 10% ze zisku po zdanění: 14.928,00 Kč  
 ztrátou vytvořenou v roce 2019: - 14.006,82 Kč  
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Pohyb na účtu FKSP – fondu kulturních a sociálních potřeb 

Na základě interní směrnice byla v roce 2019 do fondu převedena částka 14.928,00 Kč, čerpáno 7.500,00 Kč.  

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019: 39.962,01 Kč  

 

Závěr zprávy revizorky ústavu: 

V rámci revizní a kontrolní činnosti nebyly zjištěny vážnější nedostatky, finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně  

a v souladu s posláním ústavu.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 
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