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Úvodní slovo 
 

Milé rodiny, kolegové, podporovatelé,  

děkujeme, že jsme měli tu možnost se s Vámi v roce 2019 potkávat a 

spolupracovat. Ne každý rok je pohodový, někdy přijdou i chvíle, na které se 

připravit nemůžete. Jedna taková neočekávaná situace, v podobě náhlé vážné 

nemoci jedné z našich kolegyň přišla. Bylo to období zkoušky, co zvládneme, a 

musím konstatovat, že krizovou situaci jsme ustáli. Děkuji všem svým kolegyním 

za vstřícnost a aktivní přístup, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a našim 

pěstounům za pochopení. V letošním roce jsme již v plném počtu a nasazení.  

Pro nás, doprovázející, vidím jako důležité, že i nadále se daří předávat z PPPD 

všechny děti do rodin, a že žádné dítě nebylo předáno do ústavní péče. 

V dlouhodobých rodinách se nám daří provázet děti na cestě do samostatného 

života a realizovat aktivity podle potřeb pěstounů i dětí, které v nich vyrůstají.  

Pokračujeme v práci na pilotním projektu, který má za cíl pomoci matkám, které 

pečují o dítě a jsou ohroženy jeho odebráním z péče.  

To vše, spousta dalších aktivit, a zejména každodenní práce všech členů našeho 

týmu vyplňuje náš čas, který prioritně věnujeme těm, pro které tohle všechno 

děláme - dětem. Čas věnovaný dítěti není nikdy ztracený.  

                            Děkuji Vám všem. 

                                                                                

        Jana Lexová, ředitelka 

 

 

 

 

 



  

4 
 

Poslání a cíle, naše vize 

 

Posláním spolku Rodina u nás 

Základním posláním spolku Rodina u nás je podporovat a rozvíjet 
náhradní rodinnou péči na území Zlínského a Moravskoslezského 
kraje. Aktivity spolku vedou ke zlepšení kvality života dětí 
vyrůstajících v pěstounské péči  našich klientů a k naplňování jejich 
potřeb zdravého a harmonického rozvoje. 

 

Cílová skupina spolku Rodina u nás 
Naše aktivity jsou na území Zlínského a Moravskoslezského kraje 
zaměřeny na děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, a to v jakékoliv 
formě náhradní rodinné péče. Na jejich pěstouny či poručníky, kteří 
mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Dále 
pracujeme se zájemci o uzavření Dohody a osobami blízkými dítěti, 
které je umístěné v pěstounské péči. Osvětové akce, vzdělávání a 
poradenství k náhradní rodinné péči jsou určené pro zájemce o 
náhradní rodičovství z celé České republiky. 
  

Vize 

 
Naší vizí je dobře fungující spolek Rodina u nás, který pro své klienty 
nabízí dostatečnou síť kvalitních podpůrných služeb. Je organizací 
podporující zdravé fungování pěstounské rodiny formou doprovázení 
a napomáhá se vzniklými obtížemi v rodinném životě tak, aby se dítěti 
a jeho náhradní rodině v co nejkratší době poskytla účinná podpora 
směřující ke zmírnění situace či vyřešení problému. 
Pro rodiny klientů z řad širší veřejnosti bychom rádi doplnili nabídku 
služeb o podporu formou mediací, v rodinném mediačním centru. 
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Kontaktní informace 
 

Zapsaný spolek Rodina u nás byl založen 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. 

 

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, statutární zástupce  
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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. 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. 

6. 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. 

 

 

 

 



  

7 
 

Činnost organizace  

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

Odborné poradenství v rámci výkonu SPO je rodinám poskytováno 

dle jejich potřeb. V roce 2019 zajišťovaly terapeutické služby Mgr. 

Terezie Štokrová, klinická psycholožka, Mgr. Magda Halamíčková, 

psychoterapeutka. Dále pak Mgr. Kateřina Indráková, psycholožka a 

PhDr. Ivan Ryšavý, PhD., psycholog. Arte- terapeutické workshopy pro 

náhradní rodiny vedla terapeutka Mgr. Dagmar Jiráková. 

Spolupracovali jsme s občanskou poradnou při řešení dluhové 

problematiky a dědických řízení dětí v pěstounské péči a v dalších 

situacích, které přináší život. 

Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, OSPODy, nadacemi. 

Mezi naše další aktivity, které nabízíme, mimo doprovázení pěstounů, 
patří facilitace případových konferencí, pořádání rodinných 
konferencí, realizace interaktivních případových konferencí 
zaměřených na dítě, rodinné mediace a lektorská činnost a 
poradenství pro další doprovázející subjekty a instituce. 

Spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci, Caritas Vyšší 
odbornou školou Olomouc, Ostravskou univerzitou a VOŠ Sociální 
Ostrava, v rámci zajištění odborných stáží a praxí pro studenty oboru 
sociální práce. V roce 2019 jsme umožnili stáž 4 studentům sociální 
práce. 

Dlouhodobě se věnujeme propagaci náhradního rodičovství 
osvětovou činností.  
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Náš tým 

V roce 2019 se v rámci doprovázení pěstounských rodin věnovaly: 

 

 

Mgr. Jana Lexová, statutární zástupce a ředitelka, 

sociální pracovnice pro Zlínský kraj a MSK    

Doprovází v oblasti Valašského Meziříčí a Nového Jičína 

    

 

 Mgr. Olga Kvitová, klíčová sociální pracovnice pro Zlínský kraj a MSK                                     

 Doprovází v oblasti Valašského Meziříčí, Nového Jičína a Ostravy 

 

 

 Mgr. Ivana Sovadinová, klíčová sociální pracovnice pro Zlínský kraj 

 Doprovází v oblasti Kroměříže, Holešova a Zlína 

 

                
   Bc. Mirka Žitníková, klíčová sociální pracovnice pro Zlínský kraj 

        Doprovází v oblasti Rožnova pod Radhoštěm a Vsetína  
 

 

  Mgr. Eva Malenovská, klíčová sociální pracovnice pro Zlínský kraj    

  Doprovází v oblasti Uherského Hradiště a Zlína               
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Uskutečněné vzdělávací semináře a workshopy pro pěstounské rodiny 

v roce 2019 : 

 

27. 04. 2019   Vztahy s dospívajícími 4 hod., Mgr. Halamíčková, Val. Meziříčí  

17. - 19. 05.2019  Psychohygiena pěstouna v péči o dítě – Mgr. Halamíčková, 

Kyberšikana – Kpt. Řádková, Víkendový pobyt Rusava, 24 hod.  

25.6. - 4. 7. 2019 Supervize pěstounské péče – Mgr. Břetislav Kantor, 24 hod.

   Itálie, Cesenatiko II.  

04. - 06. 10. 2019 Sycení potřeb dětí v přechodné péči – Mgr. Mikulková, 

Předávací proces dětí v PPPD – Mgr. Lexová, 24 hod.   

Důležitost mimoškolních aktivit pro harmonický rozvoj dítěte, 

Víkendový pobyt Sepetná 

1. - 3. 11. 2019 Příprava na odchod z péče, Kritéria úspěšnosti péče – Mgr. 

Štokrová, Pěstounská péče v zákonné úpravě. Práva a 

povinnosti pěstounů – JUDr. Novotná, 24 hod., Víkendový 

pobyt Luhačovice 

2. 12. 2019 Sdílení pěstounů – moderovaná diskuze- Mgr. Lexová, 4 hod., 

RC Provázek Nový Jičín 

 

 

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 dnech sociálních služeb města Nový Jičín 

a Valašské Meziříčí, na Dnech města Rožnov 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, které nemají s naší 

organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. 
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Uskutečněné projekty:  

 

V rámci spolupráce s Nadací J&T a o.p.s. Kruh rodiny jsme byli v roce 2019 

zapojeni do kampaně: 

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 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 
samotný výběr pěstouna v praxi probíhá. 

 

Projekt podpořený Nadací J&T  

V období 04/2018 – 02/2019 byl realizován projekt „Služby pro náhradní rodiny 
2018“, který v sobě zahrnoval poskytování služeb nejen pěstounským ale i 
adoptivním rodinám, vedení Poradny pro náhradní rodinnou péči a velmi 
využívanou službu terapeutické pomoci pro děti a supervizi pěstounské péče pro 
pěstouny. 

Dále projekt obsahoval příspěvek zvyšování kvalifikace klíčových pracovníků 
spolku a podporu realizace workshopů pro děti na pobytových akcích spojených 
se vzděláváním náhradních rodičů. Poslední část projektu umožnila čerpání 
příspěvku na úhradu pronájmu prostor a mzdových nákladů. 

Děkujeme za podporu a dlouhodobou spolupráci. Moc si jí vážíme! 
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Projekt podpořen ze zdrojů ESF prostřednictvím MPSV: 

Společná šance II. 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006365 
Operační program Zaměstnanost – prioritní osa OPZ: 2 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Dne 1. 1. 2018 zahájil příjemce dotace – nezisková organizace Rodina u nás, z.s., – realizaci 
projektu Společná šance II. 
 
V rámci projektu bude připravena a ověřena pilotní realizace asistenční služby zaměřené na 
stabilizaci rodiny (zejména ohroženou matku s nezletilým dítětem), ve které bude využíván již 
zavedený institut pěstounské péče na přechodnou dobu, a to tak, že bude rozšířen o 
poskytování péče a pomoci nejen ohroženému dítěti, ale i samotné biologické matce, která 
díky komplikované historii není schopna řádné péče o dítě. Projekt přenáší do ČR zahraniční 
příklad dobré praxe a zároveň navazuje na běžící projekt Společná šance (Dítě a závislá matka), 
přičemž vychází také ze současného právního rámce, praxe OSPOD a ze zkušeností dalších 
neziskových organizací. 
 
Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj rodičovských kompetencí a péče o dítě u biologické 
matky v prostředí náhradní rodiny, tj. pomoc matce s rozvojem rodičovských kompetencí do 
takové úrovně, aby nemuselo dojít k trvalému odebrání dítěte, ale aby se dítě mohlo do 
biologické rodiny navrátit a nedošlo tak k narušení citové vazby. 
Předpokládá se, že se do projektu v době jeho trvání zapojí minimálně 10 matek/otců, 
stabilizační doba se bude pohybovat od 18 do 24 měsíců. Pěstounskou péči bude poskytovat 
cca 5 rodin. Rozvoj rodičovských kompetencí bude každé tři měsíce vyhodnocován, a to i ve 
spolupráci s OSPOD. 
 
Dále bude při realizaci projektu kladen důraz na mezioborový přístup v sociální oblasti. Projekt 
sjednotí aspekty a přístupy ke klientům, využije existující oborové metodiky a  dobrou praxi z 
Dánska (Familie Projekt – organizace Danish Resources), přičemž nabídne realizaci služby v 
praxi společně s profesionálně validovanými výsledky. 
Realizátoři projektu budou také usilovat o co nejefektivnější propojení již existujících 
sociálních služeb a procesů. Projekt také sází na potenciál rodinného zázemí poskytovaného 
pěstounskou péčí na přechodnou dobu jako místa pro uskutečnění primárního kontaktu matky 
a dítěte před nástupem matky do programu stabilizace a po jejím návratu. 
V neposlední řadě bude v projektu také důležitá práce s motivací biologických rodičů: ztráta 
vazby rodič-dítě je častým důvodem pro odmítnutí stabilizace poskytované profesionály. 
 
Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců, ukončen by měl být k 31. 12. 2020. 
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Zvyšování odbornosti týmu klíčových 

sociálních pracovnic 
 

Nejen naše pěstounské rodiny se průběžně vzdělávají, i klíčové sociální pracovnice 

postupně navyšují své odborné znalosti a zkušenosti dalšími školeními a výcviky. 

Všechny doprovázející kolegyně mají VŠ vzdělání v oboru sociální práce, doplněné 

nejrůznějšími semináři, kurzy a výcviky. Kompetence jednotlivých pracovnic jsou 

podrobně rozepsány na webových stránkách organizace, tak bychom rádi na tomto 

místě alespoň zmínili novinky v této oblasti. 

V roce 2019 absolvovaly 4 pracovnice Rodiny u nás, akreditovaný výcvik v Krizové 

intervenci, v rozsahu 150 hodin. Finančně výcvik zajistil projekt POVEZ II, 

prostřednictvím UP Vsetín. Všechny účastnice úspěšně složily závěrečné zkoušky. 

Výcvik realizovala vzdělávací agentura Educo centrum s.r.o. z Krnova a probíhal 

v Kostelci a Zlíně. Skloubení pracovních povinností s takto rozsáhlým školením nebylo 

jednoduché, vyžadovalo to větší organizační přesuny v rámci plánování doprovázení. 

Dále byl pro zaměstnance v roce 2019 realizován výcvik v Mediaci s nadstavbou v 

Rodinné mediaci, v rozsahu 150 hodin. Jedna sociální pracovnice zahájila 4 letý 

psychoterapeutický výcvik dle V. Satyrové. 

Mezi další kompetence klíčových sociálních pracovnic řadíme výcvik na facilitaci 

případových konferencí, dále facilitaci Interaktivní případové konference zaměřené 

na dítě. Realizujeme Rodinné konference a nabízíme rodinám v případě řešení sporů 

Mediací.  
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Zpráva o hospodaření 2019 

 

Výsledovka : 

 

Náklady spotřebované nákupy 180 398,69 

  Služby 181 316,80 

  osobní náklady 2 402 532,00 

  ostatní náklady 1 111 476,59 

  Náklady celkem 3 875 724,08 

Výnosy tržby za vlastní výkony 64 498,00 

  provozní dotace 3 811 226,08 

  Výnosy celkem 3 875 724,08 

Hospodářský  Výsledek  00,00 Kč  
 

 
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 a 
rodinných konferencí. Podrobné rozčlenění položek a detailní výsledovka je k 
nahlédnutí v kanceláři organizace. 
 

V roce 2019 jsme úspěšně prošli kontrolou prostřednictvím Krajské pobočky ÚP 

Zlín, zaměřenou na využívání státního příspěvku z Dohod na výkon pěstounské 

péče za rok 2016. 
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Poděkování 

 

kolegyním, Všem našim donorům, spolupracujícím organizacím i 

pěstounům, laické i odborné veřejnosti, děkujeme za podporu i za 

zájem o náhradní rodinnou péči v roce 2019 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 spolku  Rodina u nás  

 Mgr. Jana Lexová, ředitelka 

 

  


