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Výroční zpráva za rok 2015 

Rodina u nás, o.s. 
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O nás 

Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby 

v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme poskytovat v rámci provázanosti konkrétních 

odborníků v regionu, kde náhradní rodiny žijí. Naše působnost je ve dvou krajích – Zlínském a 

Moravskoslezském kraji. 

V registru Ministerstva vnitra jsme zapsání pod č. j.: VS /1-1/93540/13-R. 

Od listopadu 2013 máme na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje,                                                  

č. j.:  KUZL 62343/2013 Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. 

Od května 2014 máme na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje,                                                        

č. j.  KUZL 24496/2014 SOC Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji. 

 

 

Sídlo:   Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ:   018 197 80 

Telefon:  777 721 863 

Web:   www.rodinaunas.cz 

Bankovní spojení: FIO banka Valašské Meziříčí, č. ú.: 22 00 444 377 / 2010 

Statutární zástupce: Mgr. Jana Lexová, ředitelka, předseda sdružení  

Pobočky:  Valašské Meziříčí – Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí 

Český Těšín – Pod Zvonek 20, 737 01 Český Těšín 

 

Náš tým 

V roce 2015 tvořili tým odborných pracovníků o.s. Rodina u nás, klíčoví pracovníci, psychologové, 

terapeuti a další kolegové, kteří poskytovali služby náhradním rodinám. 

 

Sociální práci pro náhradní rodiny poskytovali: 

 

Mgr. Jana Lexová  klíčová pracovnice pro Zlínský a Moravskoslezský kraj 

Mgr. Eva Malenovská  klíčová pracovnice pro Zlínský kraj 

Sl. Dagmar Gábová  pracovnice poradny NRP Valašské Meziříčí 

Bc. Nives Bosáková  klíčová pracovnice pro Moravskoslezský kraj, Český Těšín 

Mgr. Elena Veselá  klíčová pracovnice pro Moravskoslezský kraj, Ostrava 
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Psychologické poradenství a terapeutické služby poskytovali: 

 

Mgr. Terezie Štokrová  klinický psycholog a psychoterapeut pro Zlínský kraj 

Mgr. Alice Mizia  psycholog a terapeut pro Moravskoslezský kraj 

Mgr. Magda Halamíčková  psychoterapeut pro Zlínský a Moravskoslezský kraj 

Mgr. Kateřina Indráková trenér EEG Biofeedback 

Bc. Petra Štorková  trenér EEG Biofeedback 

 

Další poradenství 

Paní Vlasta Skýpalová  daňové a ekonomické poradenství, vedení účetnictví 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Kde pomáháme 

 

Doprovázení náhradních rodin 

V roce 2015 jsme se jako své hlavní činnosti věnovali doprovázení náhradních rodin, se kterými máme 

sepsánu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Tyto rodiny doprovázíme na území dvou krajů a to 

Zlínského a Moravskoslezského kraje. 

Věnujeme se práci s dlouhodobými i přechodnými pěstounskými rodinami, a to jak stávajícími, tak 

v rámci příprav na výkon pěstounské péče. 

 

V rámci doprovázení jsme realizovali tyto aktivity pro náhradní rodiny: 

 Vzdělávací semináře a workshopy pro náhradní rodiny 

 Vzdělávací a respitní pobyty pro náhradní rodiny 

Víkendový vzdělávací pobyt pro muže v Trojanovicích v termínu 7. - 8. 3. 2015     

Týdenní vzdělávací pobyt pro rodiče s dětmi v termínu 10. – 26. 7. 2015                                                                 

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny ve Všemině v termínu 2. – 4. 10. 2015 

 Psychologické a psychoterapeutické poradenství 

 Arteterapeutické workshopy pro náhradní rodiny 
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Poradna pro náhradní rodinnou péči 

 V rámci kampaně Hledáme rodiče, realizované Nadačním fondem J&T jsme poskytovali 

poradenství a základní informace zájemcům o NRP.  

 V rámci kampaně Kruhu rodiny, o.p.s. byly zrealizovány čtyři besedy pro zájemce o náhradní 

rodičovství ve Zlínském kraji. 

 Poskytovali jsme poradenství a podporu osvojitelským rodinám a rodinám s „péčí třetí osoby“, 

a to jak formou poradenství, tak doprovázení. 

 Poskytovali jsme poradenství náhradním rodinám, které nemají s naší organizací uzavřenou 

Dohodu o výkonu pěstounské péče. 

 

Klub náhradních rodin 

Náhradní rodiny, a to jak pěstounské, tak osvojitelské, jak přechodné, tak dlouhodobé, se potkávaly na 

klubových akcích. Tyto byly zaměřené především na děti žijící v těchto rodinách, bez rozdílu zda se 

jedná o děti přijaté či biologické. Do klubu za námi docházely nejen stávající náhradní rodiny, ale také 

zájemci o náhradní rodinnou péči z řad veřejnosti, či osoby procházející přípravou na výkon pěstounské 

péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutické služby pro děti v NRP 

 EEG Biofeedback – díky podpoře Nadace Karla Janečka, jsme v roce 2013 zakoupili přístroj EEG 

Biofeedback, který pomáhá dětem zvládat jejich hendikepy, které si s sebou do náhradních 

rodin přinášejí. Speciálně proškolená obsluha ve složení psycholog a sociální 

pracovnice/pedagog na základě vstupní diagnostiky nastavují dětským klientům individuální 

tréninky, díky kterým se daří zmírňovat příznaky hyperaktivity, poruch učení, pozornosti, 

dyslexie a dalších obtíží.                      

V roce 2015 jsme tuto službu mohli poskytovat díky výrazné podpoře Nadačního fondu J&T a Nadace 

Agrofert. 
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 Arteterapie –realizovali jsme 1 x měsíčně arteterapeutické setkání  náhradních rodičů a dětí. 

Setkání byla zaměřena na posilování vazby rodič – dítě společným pozitivním zážitkem při 

terapeutických setkáních. 

 

V roce 2015 jsme tuto službu mohli poskytovat díky výrazné podpoře Nadačního fondu J&T. 

 

 

 

 

 

 

Facilitace případových konferencí 

V roce 2015 jsme poskytovali službu facilitace případových konferencí, pro jejichž vedení máme 

vyškolené pracovníky v rámci metodiky vzdělávacího programu Rozum a cit, z.s., akreditované MPSV 

pod č. j.: 2012/1174-PC/SP/VP. 

 

Asistované kontakty 

V roce 2015 byly realizovány asistované kontakty pro biologické i náhradní rodiny na základě 

objednávky sociálních pracovníků OSPOD.  
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Projekty realizované v roce 2015 

 

NADACE Agrofert – nadační příspěvek ve výši 250 000 Kč 

Projekt „ Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají v roce 

2015“.                                                                                                                                                                    

Projekt byl prioritně zaměřen na podporu níže uvedených oblastí naší činnosti: 

1. Příspěvek na nájemné kancelářských prostor a poradny NRP 
2. Příspěvek na nákup edukačních pomůcek pro sluchově handicapované i zdravé děti 
3. Příspěvek na mzdové náklady odborných pracovníků 
4. Příspěvek na mzdové náklady psychologa obsluhujícího EEG Biofeedback 
 
 
Nadační fond J&T – nadační příspěvek pro rok 2015 ve výši 297 000 Kč 

Projekt „Podpora služeb pro náhradní rodiny ve Zlínském kraji“ 

Projekt byl prioritně zaměřen na podporu níže uvedených oblastí naší činnosti: 

1. Příspěvek na platy odborných pracovníků, terapeutů  

2. Terapeutické workshopy 

3. Dovybavení prostor poradny NRP 

4. Odlehčovací služby pro pěstouny 

5. Nájemné prostor a provozní výdaje  

 

Kruh rodiny o.p.s.  

spolupráce při realizaci projektu „Koordinace informačních setkání pro zájemce o NRP“ 

Spolupráce zahrnovala uspořádání setkání pro zájemce o náhradní rodičovství. Čtyři setkání proběhly 

ve Zlínském kraji 1/2015  – 3/2015. 

 

 

Dary: 

Obec Hrobice,  dar ve výši 3.000,- Kč 

  

Dar byl obcí Hrobice poskytnut na aktivity pro děti v pěstounské péči a nákup pomůcek pro děti 

(výtvarné pomůcky, sportovní potřeby). Celkem se těchto aktivit zúčastnilo 48 dětí ze Zlínského kraje. 
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Zpráva o hospodaření 2015 

 

Náklady spotřebované nákupy  185 514,00 Kč  

  služby  1 046 833,00 Kč  

  osobní náklady  1 946 320,00 Kč  

  ostatní náklady  723 182,00 Kč  

  Náklady celkem  3 901 849,00 Kč  

Výnosy tržby za vlastní výkony  1 016 849,00 Kč  

  provozní dotace 2 885 000,00 Kč  

  Výnosy celkem  3 901 849,00 Kč  

Hospodářský  výsledek  00,00 Kč  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Všem našim donorům, spolupracujícím organizacím i pěstounům děkujeme za 

podporu i za zájem o náhradní rodinnou péči v roce 2015 a těšíme se na 

spolupráci v roce následujícím. 

Bez Vás bychom nemohli pomáhat tam, kde je nás potřeba. Máme jeden 

společný cíl a moc rádi jej s vámi sdílíme! 

 

 

Za tým o.s. Rodina u nás,  Mgr. Jana Lexová, statutární zástupce 


