
 

 

 

Výroční zpráva 

2018 
 

                        

 

 

 

Rodina u nás, z.s. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obsah výroční zprávy: 

 

 

 

Úvodní slovo         3 

Poslání a cíle          4 

Kontaktní informace       5 

Činnost organizace        7 

Náš tým          12 

Zpráva o hospodaření       13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Úvodní slovo  
 

 

Uplynulý rok 2017 byl pro pracovníky organizace Rodina u nás 

pracovně náročný, přesto se nám podařilo zvládnout veškeré výzvy a 

hodnotíme jej pozitivně.  

Našim přechodným pěstounským rodinám se stále daří předávat děti 

pouze do náruče stávajícího či náhradního rodiče, což je z našeho 

pohledu velký úspěch a jsme na něj pyšní. Rodinami, které 

doprovázíme, od roku 2013 prošlo k 31. 12. 2018 celkem 85 dětí a to 

není malé číslo. V dlouhodobých rodinách se nám daří plánovat 

vzdělávání i další aktivity podle potřeb pěstounů i dětí, které v nich 

vyrůstají, a připravovat tím děti na samostatný život. 

Pro pěstounské rodiny jsme uspořádali vzdělávací pobyty, přičemž 

některé byly týdenní, se zajištěním respitních služeb pro děti.  

Ve spolupráci s Nadací J&T se podílíme na projektu Společná šance, 

který má za cíl pomoci matkám, potýkajícím se se závislostí.  

Úspěšně jsme prošli třemi kontrolami, které prověřily jednotlivé 

oblasti naší činnosti (mzdová oblast, standardy SPO, hospodaření). 

To vše, spousta dalších aktivit, a zejména každodenní práce 

pěstounských rodin a všech členů našeho týmu vyplňuje náš čas, který 

prioritně věnujeme těm, pro které tohle všechno děláme - dětem. Čas 

věnovaný dítěti není nikdy zbytečný. 

 

Děkuji Vám všem!                                                                                

       

Mgr. Jana Lexová, ředitelka 



 

 

Poslání a cíle 

 

Posláním spolku Rodina u nás 

je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v České republice se 
zaměřením na aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života dětí 
vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu. 

Cíle spolku Rodina u nás 

 Podpora a doprovázení členů a klientů při jejich komunikaci s 
odborníky, úřady a organizacemi. 

 Zajišťování informovanosti veřejnosti o činnosti spolku Rodina u 
nás. 

 Prosazování práv a oprávněných zájmů členů a klientů spolku 
Rodina u nás. 

 Průběžné vzdělávání svých členů, náhradních rodičů a dětí z 
náhradních rodin, jakož i odborné a laické veřejnosti. 

 Spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi. 
 Podpora hendikepovaných, mentálně, tělesně, zdravotně 

postižených a sociálně slabých osob a dětí. 
 Realizace odlehčovacích služeb pro náhradní rodiny. 
 Poradenská činnost pro veřejný, soukromý a občanský sektor. 
 Prevence socio-patologických jevů. 
 Organizování akcí s kulturním, vzdělávacím a humanitárním 

zaměřením. 
 Publikační činnost. 

 

 

 

 



 

 

Kontaktní informace 
 

Zapsaný spolek Rodina u nás byl založen 21. 6. 2013, s cílem 

poskytovat doprovázení a podporu 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. 

 

Sídlo:   Poličná 21, 757 01 Valašské Meziříčí 

Provozovna:  Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ:    018 197 80 

Telefon:   777 721 863 

Web:   www.rodinaunas.cz 

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

Statutární zástupce: Mgr. Jana Lexová, ředitelka, ředitelka organizace  

 

 

 

 

 



 

 

Pověření k výkonu SPO 

 

Rodina u nás,  z.s. poskytuje služby na základě Rozhodnutí k pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany dětí, č. j. KUZL 66870/2016, na 
území správního obvodu Zlínského a Moravskoslezského kraje, a 
v místě ul. Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, v tomto 
rozsahu:  

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při 
výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 

3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů 
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. 

4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
5. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak 
zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. 

6. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování 
poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti 
s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče. 

7. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž 
pověřená osoby uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při 
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; 
pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

 

 



 

 

Činnost organizace  

Pěstounským rodinám, se kterými spolupracujeme, nabízíme 
komplexní služby. Doprovázíme pěstounské rodiny dlouhodobé, a 
spolupracujeme i s rodinami poskytujícími zázemí dětem v pěstounské 
péči na přechodnou dobu. Zajišťujeme jim vzdělávání, odlehčovací a 
terapeutické služby, poradenství a podporu v rámci uzavřené Dohody 
o výkonu pěstounské péče.  

Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, OSPODy, nadačními 
fondy. Mezi naše další aktivity, mimo pěstounskou péči, patří 
poskytování odborných služeb, facilitace případových konferencí, 
interaktivních případových konferencí zaměřených na dítě či pořádání 
rodinných konferencí, lektorská činnost a poradenství. 

Doprovázení náhradních rodin jako své hlavní činnosti, jsme se v roce 

2018 věnovali na území dvou krajů, a ve Zlínském a Moravskoslezském 

kraji. S rodinami, se kterými máme sepsánu Dohodu o výkonu 

pěstounské péče, jsme spolupracovali v rámci pravidelných návštěv, 

ale zejména vždy, když to rodina potřebovala. Věnujeme se práci 

s dlouhodobými i přechodnými pěstounskými rodinami i před 

uzavřením dohody na výkon pěstounské péče, pomáháme také 

rodinám adoptivním. 

Odborné poradenství v rámci výkonu SPO je rodinám poskytováno 

dle jejich potřeb. V roce 2018 jej zajišťovaly Mgr. Terezie Štokrová, 

klinická psycholožka a Mgr. Magda Halamíčková, psychoterapeutka. 

Dále pak Mgr. Drahomíra Stavinohová, logoped/surdoped a Mgr. 

Kateřina Indráková, psycholog. Spolupracovali jsme s občanskou 

poradnou při řešení dluhové problematiky a dědických řízení dětí 

v pěstounské péči, pracovali jsme s mladými dospělými po ukončení 

Dohody o výkonu PP po nabytí zletilosti dítěte a jeho odchodu 

z pěstounské rodiny. 

 



 

 

Uskutečněné vzdělávací semináře a workshopy v roce 2018, pro 

náhradní rodiny: 

 

19. 6. 2018 Úvod do krizové intervence pro PPPD  Valašské Meziříčí 

7. 3. 2018 Zdravé vztahy jak v part., tak v rodině I.  Nový Jičín 

15. 3. 2018 Zdravé vztahy jak v part., tak v rodině I.  Zlín 

29. 3. 2018 Zdravé vztahy jak v part., tak v rodině II.  Nový Jičín 

26. 4. 2018 Zdravé vztahy jak v part., tak v rodině II.  Zlín 

15. 5. 2018 Supervize PPPD     Valašské Meziříčí 

3. 12. 2018 Kyberšikana      Kroměříž 

 

Vzdělávací a respitní pobyty pro náhradní rodiny 

V roce 2018 proběhly dva víkendové pobyty se zajištěním odborného 
vzdělávacího programu pro dlouhodobé i přechodné pěstounské rodiny a 
respitní péče pro děti, a jeden pobytový vzdělávací kurz v zahraničí. 
 
5. – 7. října 2018, Hotel Harmonie, Luhačovice, vzdělávání v rozsahu 18 hodin 
 

Téma PP:  Ing. Mečkovský Pavel, Mgr. Magda Mečkovská: Jak si vzájemně porozumět 

Mgr. Eva Malenovská: Sdílení zkušeností při výkonu PP 

Téma PPPD:  Mgr. Břetislav Kantor: Závislost a rodičovství z pohledu adiktologa a 
přechodného pěstouna 

Mgr. Terezie Štokrová: Aktuální kazuistiky PPPD  

 

1- 3. června 2018, Penzion u Ráztoky, Rusava, vzdělávání v rozsahu 18 hodin 

Téma PP:  Mgr. Ivana Sovadinová: Mlčenlivost a pěstounská péče 

Mgr. Břetislav Kantor: Závislosti a rodina 

 

22. 6. – 1. 7. 2018, Duče, Chorvatsko, vzdělávání v rozsahu 24 hodin 

Téma PP:  Mgr. Břetislav Kantor: Děti, my a rodina 

 



 

 

 

Arteterapeutické workshopy pro náhradní rodiny, kdy nás na pravidelných 

setkáních s rodinami provázela Mgr. Dagmar Jiráková, arteterapeutka. 

Workshopy byly realizovány 2 x měsíčně, jako arte-terapeutické setkání 

náhradních rodičů a dětí. Setkání byly zaměřeny na posilování vazby rodič – dítě, 

se společným pozitivním zážitkem při terapeutických setkáních. 

                                                     

Poradna pro náhradní rodinnou péči  

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

jsme poskytovali poradenství a základní informace zájemcům o NRP.  

 Prezentovali jsme pěstounství na veletrhu sociálních služeb města 

Valašské Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. 

 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 (osvojitelům i novým 

pěstounům), které nemají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu 

pěstounské péče. 

 

Klub náhradních rodin sdružoval náhradní rodiny, a to jak pěstounské, tak 

osvojitelské, jak přechodné, tak dlouhodobé. Rodiny se aktivně potkávaly na 

klubových akcích. Tyto akce 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. 

 

Facilitace případových konferencí. V roce 2018 jsme poskytovali službu 

facilitace případových konferencí, a to na území Zlínského i Moravskoslezského 

kraje, 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. 

 

Facilitace interaktivních případových konferencí zaměřených na dítě. V roce 

2018 jsme poskytovali službu facilitace interaktivních případových konferencí, na 



 

 

území Zlínského kraje, pro jejichž vedení máme vyškolené pracovníky v rámci 

metodiky vzdělávacího programu Amalthea, akreditované MPSV pod č. j.: 

2015/0250-SP/VP. 

 

Asistované kontakty byly v roce 2018 realizovány výlučně pro náhradní rodiny, 

které doprovázíme.  

 

Realizace Rodinných konferencí. V roce 2018 byly na objednávku OSPOD 

realizovány dvě rodinné konference a to na území Moravskoslezského kraje. Pro 

vedení rodinných konferencí máme vyškolenou pracovnici v rámci projektu 

MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti 

a rodiny“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V rámci spolupráce s Nadací J&T a o.p.s. Kruh rodiny jsme byli v roce 2018 

zapojeni do kampaně a několika projektů: 

 

Kampaň: Hledáme rodiče 

„Jsou situace, které zažijete jen v rodině“, to je hlavní motto kampaně Hledáme 
rodiče, jejímž cílem je vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat 
zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci 
pěstounů ve společnosti. Kampaň podporuje konkrétní děti v pěstounské péči a 
také organizace, které poskytují pěstounským rodinám své služby. 

V rámci kampaně byla vytvořena síť regionálních neziskových organizací, které 
se věnují náhradní rodinné péči, do níž je zapojena i naše organizace. Staráme se 
o všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak pěstounská péče funguje nebo 
jak samotný výběr pěstouna v praxi probíhá. 

 

 

Společná šance – dítě a závislá matka 

Dnem 1. 10. 2016 zahájila Nadace J&T ve spolupráci s partnerem projektu – 
zapsaným spolkem Rodina u nás, z.s. – realizaci projektu „Společná šance (Dítě a 
závislá matka)“. 

Projekt prosazuje netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku 
návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu 
matky do normálního života. Cílem projektu je propojení institucí, které 
přicházejí do styku s matkou uživatelkou a jejím dítětem/dětmi na úrovni 
komunikační, a zároveň vytvoření a virtuální pilotáž/evaluace metodické báze, 
která v rámci projektu vznikne. 

 

 

 

 



 

 

Náš tým 
 

V roce 2018 tvořili tým odborní pracovníci Rodiny u nás, klíčoví sociální 

pracovníci, psychologové, terapeuti a další kolegové, kteří poskytovali služby 

náhradním rodinám.  

 

Doprovázení pro náhradní rodiny poskytovaly:  

 

 

 

              

 

 

 

 

                     Mgr. Jana Lexová, ředitelka,                 

                                              Klíčová sociální pracovnice pro ZLK a MSK    

                                                               

 

  

  

 

  

  

  

 

 

Mgr. Eva Malenovská                  Mgr. Olga Kvitová           Mgr. Ivana Sovadinová     
klíčová soc. pracovnice pro            klíčová soc. pracovnice pro            klíčová soc. pracovnice pro                                                                                                                 

Zlínský kraj                                               Zlínský kraj a MSK                        Zlínský kraj  



 

 

Zpráva o hospodaření  

 
 
 
Pro naši organizaci, pověřenou k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče je 
hlavním finančním zdrojem státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Dalšími 
zdroji příjmů jsou odměny z lektorské činnosti, facilitace případových, 
interaktivních a rodinných konferencí. Podrobná kalkulace je k nahlédnutí v 
kanceláři organizace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady 
spotřebované nákupy 165 014 Kč 

  
služby 180 420 Kč 

  
osobní náklady    2 784 412 Kč  

  
ostatní náklady 563 114 Kč 

  
Náklady celkem 3 692 960 Kč 

 

Výnosy 
Tržby za vlastní výkony  1 004 960 Kč  

  
Provozní dotace 2 688 000 Kč 

  
Výnosy celkem 3 692 960 Kč 

Hospodářský výsledek 
  00,00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Všem našim donorům, spolupracujícím organizacím i pěstounům, 

laické i odborné veřejnosti děkujeme za podporu i za zájem o náhradní 

rodinnou péči v roce 2018 a těšíme se na spolupráci v roce 

následujícím. 

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

jeden společný cíl, a to je „pomoc dětem vyrůstajícím mimo svou 

biologickou rodinu“, a moc rádi jej s vámi sdílíme! 

 

 

 Za tým spolku Rodina u nás 

 Mgr. Jana Lexová, ředitelka 


