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Občanské sdružení Rozum a Cit bylo založeno v roce 

2000 jako organizace s celostátní působností, jejíž 

činnost plynule navazuje na projekty Nadačního fondu 

Rozum a Cit. Impulzem pro vznik obou organizací byla 

dlouhodobě neuspokojivá situace počtu dětí vyrůsta-

jících v ústavní péči v České republice a nedostatečná 

nabídka podpory a služeb rodinám, které přijímají do 

své péče sociálně ohrožené děti.

Patronkou Rozumu a Citu je paní Naďa Konvalinková.

Posláním občanského sdružení Rozum a Cit je vše-

stranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodin-

né péči prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích 

služeb náhradní rodině. 

Naší snahou je prostřednictvím poskytovaných služeb: 

• zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodinné péči

• provázet a podporovat rodiče při výchově dětí 

a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí

• zvyšovat znalosti náhradních rodičů v oblasti ná-

hradní rodinné péče a poskytovat jim poradenské 

služby a další informace

• pomáhat rodinám při řešení obtížných situací 

• přispívat k prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí vyrůstajících v náhradních rodinách

• podporovat rodiny pečující o děti se zdravotním 

postižením

Dlouhodobou snahou organizace je také rozvíjet síť 

služeb pro náhradní rodiny v celé ČR, dále pak šířit 

myšlenku náhradní rodinné péče a aktivně se podí-

let na změně systému péče o děti vyrůstající mimo 

vlastní rodinu.

Motto: 

„Nasloucháme s citem,

pomáháme s rozumem.“



uplynul další rok a my máme opět milou povinnost 

předložit vám bilanci naší společné práce za rok 

2008. 

I v devátém roce existence Občanského sdružení 

Rozum a Cit jsme pokračovali v rozvoji našich tra-

dičních služeb na poli vzdělávání a poradenství pro 

náhradní rodiny.

Vzdělávací a terapeutické služby nabízely nové se-

mináře a klientům jsme nabídli i bohatší výběr z tera-

peutických víkendových a letních pobytů.

Tým poradny se rozrostl o další odborníky, a tak se 

otevřel větší prostor k ambulantnímu, ale i terénnímu 

poradenství. Vytvořil se prostor pro zapojení dalších 

subjektů pracujících s rodinou do případové práce.

Po ukončení pilotního projektu se do naší nabídky 

začlenilo i Doprovázení náhradních rodin. Je to služ-

ba dlouhodobé práce s rodinou, která může přinést 

do rodinného systému novou kvalitu. Jak v pocitu 

dlouhodobé podpory – možnost se o někoho opřít 

při řešení obtížných situací, tak v možnosti lépe ro-

dinu poznat a moci účinněji doprovázet.

Nový projekt – „Systém péče o sociálně znevýhod-

něné děti – děti žijící mimo vlastní rodinu nebo ohro-

žené umístěním do ústavního zařízení – ve Středo-

českém kraji“ by měl vytvořit ještě větší prostor pro 

profesionální poskytování služeb náhradním rodi-

nám díky pravidelné spolupráci jednotlivých odbor-

níků při případových konferencích na základě dobře 

zmapovaných potřeb, ale i potenciální nabídky.

Děkuji celému týmu a externím spolupracovníkům 

za poctivou celoroční práci. Společně pomáháme 

dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, ale hle-

dáme i další cesty, jak změnit nevyhovující zastaralý 

systém péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu. 

Děkujeme všem dárcům za podporu, bez které by-

chom nemohli naše služby poskytovat. 

Vážení kolegové, 

vážené rodiny, 

ředitelka občanského sdružení



Poradenské centrum pro náhradní rodiny

• Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče 

 a sociálněprávní problematice 

• Psychologické poradenství a psychoterapie

• Pomoc a podpora při řešení obtížných situací rodiny

Doprovázení náhradních rodin

• Dlouhodobá podpora rodiny na základě 

 individuálních potřeb

• Individuální práce s rodinou v domácím prostředí

• Péče doprovázejícího pracovníka – „průvodce“

Vzdělávací a terapeutické služby pro náhradní rodiny

• Víkendové tvůrčí a terapeutické dílny

• Odborné semináře

• Arteterapeutické letní pobyty

• Setkání pěstounských rodin

Projekt – „Systém péče o sociálně znevýhodněné 

děti ve Středočeském kraji“

• Vytváření vhodných podmínek pro vzájemnou 

 komunikaci a spolupráci všech zapojených subjektů 

v systému péče o sociálně znevýhodněné děti 

• Síťování služeb na území Středočeského kraje

• Zavádění nových typů služeb pro náhradní rodiny

Osvěta a propagace náhradní rodinné péče

• Publikační činnost v oblasti náhradní rodinné péče

• Administrace webových stránek: www.pestounska-

pece.cz

• Konference, diskuze, mediální výstupy

Realizované projekty 

a aktivity 2008 



Občanské sdružení poskytuje poradenství náhrad-

ním rodinám již od samého vzniku své činnosti a stá-

le více jej profesionalizuje. 

Cílem poradenské činnosti je pomáhat náhradním 

rodičům při výchově přijatých dětí, podporovat jejich 

informovanost, znalost jejich práv a orientaci v na-

bídce služeb a také se s nimi podílet na řešení kon-

krétní situace a problému, kterým rodina prochází.

Hlavními aktivitami Poradenského centra v roce 

2008 bylo provozování kontaktní telefonické linky, 

internetového a e-mailového poradenství, dále pak 

poskytování poradenských služeb na našich akcích 

a při návštěvách v rodinách. Důležitou součástí ak-

tivit Poradenského centra byla také správa webo-

vých stránek www.pestounskapece.cz a distribuce 

informačních brožur a odborných publikací z oblasti

náhradní rodinné péče, které byly vydány naším 

sdružením.

V druhé polovině roku 2008 byly služby Poraden-

ského centra rozšířeny o psychologické poradenství 

a psychoterapii. Jako úspěch vnímáme také navázá-

ní užší spolupráce s orgány státní správy, se kterými 

společně řešíme konkrétní obtížné situace náhrad-

ních rodin. 

Poradenské centrum pracuje na principu komplexní 

podpory: propojuje individuální péči o klienta (rodi-

nu) s dalšími službami sdružení, jako je vzdělávání, 

semináře, a v případě potřeby nabízí těmto klientům 

také dlouhodobé terénní návštěvy a podporu v dal-

ším projektu Doprovázení.

V roce 2008 pracovníci poradenského centra zod-

pověděli 218 e-mailových dotazů, na kontaktní lin-

ce vedli 530 poradenských telefonických hovorů 

a poskytli 192 osobních konzultací na akcích po-

řádaných občanským sdružením nebo návštěvách 

v rodině. Dále bylo distribuováno 2711 ks odbor-

ných publikací a 2011 ks informačních zpravodajů 

vydaných OS Rozum a Cit.

Poradenské centrum



Během dlouholeté práce občanského sdružení s ná-

hradními rodinami bylo zjištěno, že rodiče se při 

výchově přijatých dětí setkávají s potížemi a pro-

blémy vyplývajícími z těžké minulosti, kterou přijaté 

děti prožily. Náhradní rodiny tak opakovaně začaly 

vyhledávat psychologické a terapeutické služby, jež 

by jim při jejich úkolu byly nápomocny. 

V červenci 2007 tak zahájilo občanské sdružení 

pilotní projekt Doprovázení náhradních rodin, který 

reaguje na uvedené potřeby náhradních rodičů 

a představuje intenzivní podporu rodinám za pomo-

ci vyškolených pracovníků – průvodců a odborníků 

na témata, se kterými se náhradní rodiče při výcho-

vě svěřených dětí setkávají. Služba vede především 

k podpoře rodiny, k její stabilizaci, prevenci obtíží, 

harmonizaci a v neposlední řadě k profesionaliza-

ci pěstounů. Prostřednictvím intenzivní a průběžné 

podpory rodiče mohou lépe porozumět chování, 

prožívání a potřebám svých dětí a získávají praktické 

informace o tom, jak problémy s výchovou řešit, kam 

se obrátit a jak se vyrovnat s prožitou minulostí.

Do pilotního projektu, jenž byl ukončen v červnu 2008, 

bylo zapojeno devět pěstounských rodin, se kterými 

intenzivně pracoval průvodce společně s dalšími od-

borníky dle potřeb rodiny. Součástí této služby byla 

i společná víkendová setkání terapeuticky zaměře-

ná, při kterých měly rodiny zároveň možnost sdílet 

své zkušenosti mezi sebou a vzájemně se podpořit. 

Tato intenzivní a dlouhodobá práce s rodinami se 

ukázala pro rodiny jako velmi přínosná a potřebná, 

ve všech rodinách došlo ke zlepšení komunikace 

mezi jejími členy, k lepšímu porozumění prožitků 

a chování jednotlivých dětí, k posílení vazeb, ke zvý-

šení samostatnosti při rozkrývání problémů rodiny 

a jejich následnému řešení, výrazně se zvýšily od-

borné kompetence jednotlivých rodičů.  

Na základě tohoto pozitivního ohlasu bylo Doprová-

zení zařazeno mezi standardní služby občanského 

sdružení a od července 2008 je tak doprovázeno 

dalších osm pěstounských rodin. S ohledem na ča-

sovou a fi nanční náročnost je služba poskytována 

v rámci Středočeského kraje a hlavního města Prahy.   

Doprovázení 

náhradních rodin



V roce 2008 jsme realizovali 12 víkendových dílen, 

které se nejčastěji pořádaly v Olivově dětské léčeb-

ně v Říčanech. 

Každý rok se snažíme mezi stále aktuální a atraktiv-

ní témata zařadit i nové a zajímavé aktivity. Jednou 

z nich byla pro tento rok dramaterapie, na kterou 

máme od klientů velice příznivou odezvu. Lektor se 

snaží o individuální přístup ke každému účastníkovi, 

přičemž pracuje s rodinou jako celkem. 

Další novinkou v tomto roce je navázání spoluprá-

ce s Občanským sdružením Hyperaktivita. Připravili 

jsme pro pěstounské rodiny program na témata – 

Hyperaktivita a Emoční projevy u dětí v NRP. Nově 

zařazeným tématem se stala i „příbuzenská NRP“. 

Vyslechli jsme volání prarodičů po setkávání a tento 

víkend, který byl pracovní nejen pro prarodiče, ale 

i pro děti, se setkal s velikým úspěchem.

Poslední novinkou je „Víkend pro rodiny s dětmi se 

zdravotním znevýhodněním“. 

Stejně jako v uplynulých letech dále pracujeme 

v komorním počtu klientů na akci, což je 4–5 rodin 

(cca 25 osob). Víkendová setkání směřují k rozvoji 

osobnosti dítěte a k řešení případných konkrétních 

obtíží. Náhradní rodiče mohou sdílet své zkušenosti 

a vzdělávat se. Regionální setkání proběhla v Hodo-

níně, Českých Budějovicích a v Letovicích u Blanska. 

V roce 2008 se účastnilo těchto dílen 268 klientů. 

V roce 2008 jsme realizovali 5 samostatných od-

borných seminářů, kde byl program jen pro dospě-

lé. Tyto samostatné víkendové semináře s přední-

mi odborníky v oblasti NRP jsou určené náhradním 

rodičům. Jejich cílem je poskytnout více prostoru 

a času na důležité téma. Semináře vedené odbor-

níky pomáhají zlepšovat rodičovské kompetence 

a přináší rodičům nové poznatky. Dalších 12 semi-

nářů bylo koncipováno jako edukační odborné se-

mináře v rámci dílen. Několikahodinový samostat-

ný blok umožňuje rodičům získat nové a zajímavé 

poznatky, diskutovat s odborníkem či sdílet své zku-

šenosti s dalšími rodiči.

Tyto semináře mohou být vedeny jako supervizní  

nebo jsou zaměřeny na aktuální témata, např.: „dítě 

jiného etnika v NRP, sourozenecké vazby uvnitř 

rodiny, biologické dítě v náhradní rodině, využití 

arteterapie při práci s dětmi, identita dětí v NRP“. 

Témata volíme vždy podle potřeb našich klientů.  

Samostatných seminářů se v roce 2008 účastnilo 

60 náhradních rodičů.

Víkendové tvůrčí 

a terapeutické dílny 

Odborné semináře 



V letošním roce byly zrealizovány dva pětidenní 

letní pobyty pro rodiny s dětmi v Hanesově Mlýně 

a jeden víkendový pobyt pro mladistvé v Praze. Opět 

jsme zvolili jako hlavní téma arteterapii, přičemž se 

nám jedno odpoledne věnoval i dramaterapeut. 

Ti z rodičů, kteří se chtěli do tvoření zapojit, moh-

li, někteří ale raději využívali programu pro děti ke 

svému odpočinku nebo pro sdílení zkušeností 

s ostatními rodiči. Zkušeností lektora a jeho poznat-

ky z práce s dětmi však využili všichni při večerních 

diskusích. 

Prázdninový sebepoznávací víkend pro mladistvé 

byl určen pro dospívající ve věku od 16–22 let a také 

se věnoval arteterapii. Mimo program si ale dospíva-

jící prohlédli centrum hlavního města s průvodkyní, 

navštívili pražskou ZOO a shlédli divadelní předsta-

vení v rámci letních Shakespearovských her.

Celkově se letních pobytů zúčastnilo 57 klientů.

Setkávání pěstounských rodin pořádáme již tradičně 

společně s Nadačním fondem Rozum a Cit. Jedná se 

o oblíbenou akci, o kterou je dopředu velký zájem. 

Letos byla dvě setkání v letních měsících a jedno 

v zimě. Červnové a prosincové setkání bylo sezvá-

no do Prahy, kdy krásnou procházku po památkách 

hlavního města ukončila plavba parníkem Orca. Na 

parníku čekala na naše rodiny patronka Rozumu 

a Citu paní Naďa Konvalinková a bylo pro ně připra-

veno dobré občerstvení.

Třetí setkání se uskutečnilo v Moravském krasu. 

Na programu byla prohlídka jeskyní a výlet lanovkou 

na vyhlídku nad propast Macocha.

Rozum a Cit se ještě zúčastnil dvou setkání, na která 

jsme byli přizváni pořadateli jako realizátoři progra-

mu. Jednalo se o setkání Středočeského a Zlínské-

ho kraje.

Celkem se za tento rok účastnilo setkání 240 klientů.

Arteterapeutické 

letní pobyty

Setkání 

pěstounských rodin



„S celým pobytem jsme byli velice spokojeni. O děti 

bylo skvěle postaráno a domů jsme přijeli odpočatí 

(my rodiče) a vydovádění (děti). Byli jsme na tako-

vém pobytu poprvé a byla to pro nás velice příjemná 

a zajímavá zkušenost. Dozvěděli jsme se zajímavé 

informace, jak z přednášky pana doktora Klimeše, 

tak i druhý den o dětských masážích. Bylo to moc 

fajn také proto, že jsme si mohli my rodiče popovídat 

s ostatními pěstouny a prodiskutovat naše podobné 

starosti i radosti.“ – pěstounka

„Bylo to dobrý! Bavilo mě to! Bavil mě ohýnek 

a líbil se mi rybník. Bavilo mě VŠECHNO!!!“ – dětský 

účastník akce

„Přednáška s anglickým pěstounem byla velmi zají-

mavá. Zjistili jsme, jak jsme v ČR pozadu v propaga-

ci pěstounské péče. Máme spoustu nových podnětů 

k činnosti. Moc děkujeme!“ – pěstoun

„Tak jako vždy Vám všem musím, vlastně nemusím, 

ale s velkou radostí chci, poděkovat za krásné dva 

dny na Olivovně. Moc se nám vše líbilo a těšíme se 

na příště. Co se týká arteterapie, myslím, že v našem 

případě byla vynikající i v tom, že se daly srovnat vý-

sledky s letním pobytem. Určité zlepšení jsem viděla 

i já sama na první pohled. Pavel Kopta velmi citlivě 

Zkušenosti našich klientů: 

přistupuje k dětem, ale i k nám, dospělým. Dove-

de otevřít ta tajná vrátka a poradit, jak postupovat 

v daném problému. Mně osobně velmi pomáhá dis-

kusní sedánek s rodiči a Pavlem nad dílky našich dětí. 

Zjišťuji, že s podobnými problémy nejsem sama.“

– pěstounka babička

„Celý víkendový pobyt byl úžasný. Naše těžce po-

stižená holčička byla tak šťastná, že nechtěla ani 

odpočívat, jen se radovat s ostatními.“ – pěstounka

„Děkuji mnohokrát za informace o přijetí dítěte do 

pěstounské péče. Je to pro mě takové první nasmě-

rování a uvědomění si, jaký asi bude postup a jak 

dlouho by to mohlo trvat. Určitě mě to neodradilo. 

Děkuji!“ – zájemce o pěstounskou péči

„Velice děkujeme za službu doprovázení. Na počát-

ku jsme byli v bezvýchodné situaci a nevěděli, jak se 

s ní vyrovnat a přijmout ji. Ještě jednou moc děkuje-

me.“ – pěstouni 

„Všem lidem, kteří mají tu lásku a porozumění pomoc 

dětem a vezmou si je do pěstounství, držím palce 

a věřím, že jim to ty děti vrátí, až vyrostou svojí 

láskou a budou si jich vážit za to, co pro ně udělali.“ 

– bývalá pěstounka



V červenci 2008 zahájila naše organizace nový 

projekt, který se zaměřuje na spolupráci subjektů 

působících v systému péče o sociálně znevýhodně-

né děti. Spolupráce v této oblasti je velice důležitá, 

zejména proto, aby zájem dítěte zůstával i nadále 

prvořadým, a to v každé fázi procesu svěřování dítě-

te do náhradní výchovné péče. Převaha ústavní péče 

nad výchovou dětí v náhradních rodinách i nedosta-

tek služeb pro tyto rodiny zůstává stále citlivým té-

matem České republiky. Projekt si proto klade za cíl 

rozvinout vzájemnou spolupráci organizací, institucí 

i odborníků v oblasti péče o děti žijící mimo vlastní 

rodinu nebo ohrožené umístěním do ústavní péče. 

V roce 2008 jsme shromáždili informace o součas-

ném stavu v oblasti péče o sociálně znevýhodněné 

děti ve Středočeském kraji. Navázali jsme spoluprá-

ci s Krajským úřadem Středočeského kraje a pro 

myšlenku spolupráce se nám podařilo získat širo-

ký okruh zainteresovaných organizací. S mnohými 

z nich jsme navázali spolupráci okamžitou a praktic-

kou. Informace z oblasti systémů, metod a technik 

péče o námi sledovanou skupinu dětí jsme hledali 

i v zahraničí. Klíčové v tomto ohledu bylo námi pořá-

dané setkání s kolegy z o. z. Návrat, Nadácie Rozum 

a Cit ze Slovenska a Julie Farnam z USA. Během 

setkání si všichni zúčastnění vyměnili řadu poznatků 

a zkušeností z oboru. Pro naši organizaci se získané 

informace staly důležitým přínosem pro další smě-

řování.

V roce 2009 nás čeká pokračování projektu a plá-

nováno je zavádění případových konferencí na jed-

notlivá pracoviště OSPOD ve Středočeském kraji 

a nových služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

Projekt 
„Systém péče o sociálně znevýhodněné 

děti – děti žijící mimo vlastní rodinu 

nebo ohrožené umístěním do ústavního 

zařízení – ve Středočeském kraji“



Osvěta a propagace 

náhradní rodinné péče

Občanské sdružení Rozum a Cit se dlouhodobě 

věnuje šíření myšlenky náhradní rodinné péče. Spra-

vujeme webové stránky www.pestounskapece.cz, 

kde je možné získat zajímavé informace z oblasti 

náhradní rodinné péče a kde je také provozována 

internetová poradna. Na stránkách je možné nalézt 

aktuality a pozvánky na zajímavé akce a adresář 

poskytovaných služeb pro náhradní rodiny. V roce 

2008 dosáhla návštěvnost stránek téměř sedm tisíc 

přístupů.

Dvakrát ročně vydáváme zpravodaj informující o le-

gislativních změnách a dění v oblasti NRP, o služ-

bách a plánovaných akcích našeho sdružení a také 

novinkách a příkladech dobré praxe. Tento rok jsme 

distribuovali 2011 ks zpravodajů klientským rodi-

nám, partnerským organizacím, úřadům státní sprá-

vy, dárcům a také zájemcům o NRP. 

V červnu vydalo občanské sdružení příručky určené 

přímo náhradním rodičům na téma: Budování identi-

ty dítěte, Dospívající dítě v náhradní rodině, Romské 

dítě v náhradní rodině, Využití arteterapie v náhradní 

rodině, Děti a sexualita. Navázali jsme tak na naši 

publikační činnost, která byla zahájena v roce 2007 

titulem „Pěstouni mají právo na služby“. V roce 2008 

bylo distribuováno 2442 ks příruček a v elektronické 

podobě byly zveřejněny na webových stránkách: 

www.pestounskapece.cz a www.rozumacit.cz. 

Informační materiály a odborné publikace jsme pra-

videlně nabízeli na konferencích a seminářích věnu-

jících se náhradní rodinné péči. V březnu připravili 

pracovníci Poradenského centra informační stánek 

o náhradní rodinné péči v ČR na veletrhu potřeb pro 

děti „FOR KIDS“. Široké veřejnosti zde byly nabí-

zeny informační materiály a dotazy zde zodpovída-

ly pracovnice Poradenského centra. Problematiku 

náhradní rodinné péče jsme také ve spolupráci se 

zkušenou pěstounkou prezentovali na Konferenci 

„Úspěšná integrace a vzdělávání dětí se specifi ckými 

vývojovými poruchami“, jejíž pořadatelem bylo Ob-

čanské sdružení Hyperaktivita. Tématem příspěvku 

byly zkušenosti pěstouna s výchovou hyperaktivní-

ho dítěte. 

Potěšující byla spolupráce se sbírkou Pomozte dě-

tem. Námi oslovené pěstounské rodiny se zapojily 

do kampaně propagující slavností velikonoční večer 

spojený s oslavou 10. výročí sbírky. Ve spolupráci 

s Českou televizí byl také natočen dokument o čin-

nosti občanského sdružení a vysílán v jarním období 

na ČT v rámci cyklu: „Kde peníze pomáhají“.

K nahlédnutí na internetu: www.ceskatelevize.cz.



AKTIVA 1 736 586,00 Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 25 924,00 Kč

dlouhodobý hmotný majetek 319 802,00 Kč

oprávky k DDNM -25 924,00 Kč

oprávky k DDHM -319 802,00 Kč

poskytnuté zálohy 5 087,00 Kč

pohledávky – odběratelé 21 000,00 Kč

dohadné účty aktivní 258 488,00 Kč

pokladna 19 733,00 Kč

ceniny 8 740,00 Kč

účty v bankách 1 257 934,00 Kč

příjmy příštích období 165 604,00 Kč

PASIVA 1 736 586,00 Kč

výsledek hospodaření 60 268,00 Kč

dodavatelé 86 670,00 Kč

ostatní závazky 3 477,00 Kč

zaměstnanci 297 976,00 Kč

závazky institucím 174 222,00 Kč

ostatní přímé daně 47 890,00 Kč

jiné závazky 1 565,00 Kč

dohadné účty pasivní 35 010,00 Kč

výdaje příštích období 488 839,00 Kč

výnosy příštích období 540 669,00 Kč

NÁKLADY 5 878 776,00 Kč

spotřeba materiálu 580 726,00 Kč

spotřeba energie 8 751,00 Kč

opravy a udržování 298,00 Kč

cestovné 90 951,00 Kč

ostatní služby 2 363 363,00 Kč

mzdové náklady 1 979 708,00 Kč

zákonné pojištění 613 400,00 Kč

ostatní sociální náklady 99 980,00 Kč

dary 117 360,00 Kč

jiné ostatní náklady 24 239,00 Kč

VÝNOSY 5 939 043,00 Kč

tržby za vlastní výrobky 369,00 Kč

tržby z prodeje služeb 42 559,00 Kč

úroky 1 347,00 Kč

jiné ostatní výnosy 15 920,00 Kč

přijaté příspěvky (dary) 5 878 848,00 Kč

výsledek hospodaření 60 267,00 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – stav k 31. 12. 2008

ROZVAHA – stav k 31. 12. 2008

Finanční zpráva



státní rozpočet 1 398 465,00 Kč

dotace krajů, obcí 400 000,00 Kč

nadace a jiné subjekty 4 080 383,00 Kč

vlastní příjmy 60 195,00 Kč

Celkem 5 939 043,00 Kč

Náklady

materiálové

Náklady 

nemateriálové

Náklady 

osobní

Náklady

celkem

projekt 

Vzdělávací 

a terapeutické služby 142 638,00 Kč 851 898,00 Kč 698 982,00 Kč 1 693 518,00 Kč

projekt 

Doprovázení 57 163,00 Kč 208 541,00 Kč 377 362,00 Kč 643 066,00 Kč

projekt 

Poradenské centrum 132 824,00 Kč 773 302,00 Kč 880 748,00 Kč 1 786 874,00 Kč

Další realizované projekty nejsou časově ohraničeny rokem 2008 (projekty Blokového grantu I a II).

Členění nákladů dle projektů:

Členění příjmů dle zdrojů:

Komentář:
Organizace nebyla založena za účelem zisku a neprovozuje 

výdělečnou činnost. V položce ostatní služby je zahrnuto pře-

devším lektorné odborníků, tisk příruček a další služby nutné 

pro realizaci projektu. Spotřebou materiálu se rozumí přede-

vším kancelářské vybavení a výtvarné pomůcky, pohonné 

hmoty, odborná literatura. Mzdové náklady jsou vynaložené 

na stálé zaměstnance a externí spolupracovníky.

Majetek a závazky:
Kromě drobného majetku (do 40 tis. Kč) nevlastní organizace 

žádný majetek. 

Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.



Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim dárcům, spolupracovníkům a lektorům, bez kterých by naše projekty 
byly jen poloviční, nebo bychom je vůbec nemohli zrealizovat!

Za spolupráci a podporu DĚKUJEME především:
Středisku náhradní rodinné péče a PhDr. Věduně Bubleové, KÚ Středočeského kraje a paní Ing. Elišce Králové, 
OSPOD v Říčanech a paní Mgr. Evě Špejzlové, Mgr. Pavlu Koptovi, PhDr. Jeronýmu Klimešovi, PhDr. Miloslavu Kotkovi, 
PaedDr. Michaelu Chytrému, Ing. Janu Bartoškovi, Kamile Laudové, Mgr. Kateřině Čadílkové, Mgr. Ladislavu Holubovi,
Janě Frantíkové DiS., Mgr. Martině Vančákové, Mgr. Kateřině Šlesingerové, Mgr. Lucii Zemánkové, Julii Farnam 
a dalším spolupracovníkům.

Za opakovanou fi nanční podporu DĚKUJEME:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Nadačnímu fondu J&T, Nadaci Terezy Maxové, 
Nadaci rozvoje občanské společnosti, sbírce Pomozte dětem a Nadaci Naše dítě.

Zvláštní poděkování za dlouholeté partnerství a fi nanční podporu našich projektů patří Nadačnímu fondu Rozum a Cit.

Projekt „Program doprovázení náhradních rodin – zavádění nového typu služby pro náhradní rodinnou péči“ byl 
fi nancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fi nančního mechanismu EHP a Norského fi nančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadací Terezy Maxové a Nadačním fondem J&T.

Poděkování

Projekt „Systém péče o sociálně znevýhodněné děti ve Středočeském kraji“ je fi nancován grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci fi nančního mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.

Projekty Poradenské centrum, Vzdělávací a terapeutické služby a Doprovázení náhradních rodin podpořili: 

Za fi nanční dar děkujeme také fi rmě ICP, s.r.o. a EPI – Centru, s.r.o.



Občanské sdružení Rozum a Cit

Trvalé sídlo: 

Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 

Korespondenční adresa: 

Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

www.rozumacit.cz

www.pestounskapece.cz

č. ú.: 268043028/5500

IČO: 70828181
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