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Vážení spolupracovníci, kolegové, náhradní rodiče, děti,
rok 2015 jsem vnímala jako rok určité stabilizace služeb a hledání nové kvality
v práci s náhradními rodinami.
V lednu 2013, kdy novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vešla v platnost,
došlo k mnoha pozitivním změnám i v oblasti pěstounské péče. Převratná je zejména
skutečnost, kdy stát podporuje pěstounské rodiny natolik, že nemůže být v České
republice pěstounská rodina, kterou by nikdo nedoprovázel. Služby přicházejí
za pěstouny - stát na ně vynakládá předem určené a garantované prostředky.
Je to zcela nový systém, který se po následující roky zaváděl, standardizoval a
hodně i sám sebe hledal.
Velké změny přinesl nový systém i do práce naší organizace. Od průkopnických
projektů jsme se překlopili k systému služeb garantovaných, financovaných
a kontrolovaných státem. Od spolupráce s pěstouny, kteří si vybrali naše služby,
stáli o ně, byli aktivní ve vyhledávání možností se vzdělávat a růst, jsme přešli ke
spolupráci s náhradními rodinami, pro které je doprovázení nějakým způsobem
povinnost a které často nejsou pro tuto spolupráci motivovány. Byl to pro nás
čas hledání, učení se, zavádění nového systému a zároveň čas velkého rozvoje.
Čas navazování důvěry a snahy o naplňování individuálních potřeb každé „naší“
náhradní rodiny, každého dítěte v ní.
V roce 2015 dozrál čas k prohlubování kvality a odbornosti všech služeb. Zavedli
jsme systém poboček. Prostřednictvím vedoucích poboček se řízení doprovázení
přesunulo blíže ke klientům do regionů. Prohlubujeme práci s rodinou. Průvodci
se zaměřují na vypracovávání a naplňování individuálních plánů práce s dítětem.
Věnovali jsme se rozvoji terapeutických služeb, asistovaného kontaktu a případové
práce. Vytvořili jsme nové metodické materiály jako zdroj standardizace, ale i šíření
naší praxe.
Systém péče o ohrožené děti v předchozích letech bohužel nezaznamenal další
očekávané změny, očekávaný rozvoj. Je to systém stále nejednotný, stagnující,
roztříštěný mezi kompetence několika ministerstev. Systém, který nedostatečně
podporuje ohrožené biologické rodiny, má nedostatek rodin náhradních a stále
stojí z velké části na podpoře ústavní péče, včetně té pro ty nejmenší děti, děti
v kojeneckém a batolecím věku. Tato skutečnost mě vedla k tomu, že jsem vloni
s radostí přijala nabídku podílet se na vzniku Asociace Dítě a Rodina, která by měla
dalším pozitivním změnám v oblasti péče o ohrožené děti pomoci.
Děkuji všem kolegům z Rozumu a Citu za inspiraci a společnou práci a všem
spolupracovníkům naší organizace děkuji za podporu.
Vaše Jaroslava Máliková
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Přehled jednotlivých projektů a činností:

Doprovázení náhradních rodin
Vedoucí projektu: Bc. et Bc. Martin Galbavý
V roce 2015 jsme v projektu Doprovázení spolupracovali s 211 pěstounskými
rodinami. Z toho bylo 22 pěstounů na přechodnou dobu, kteří zajistili péči
o 22 dětí. Dále to byli především příbuzenští pěstouni, kterých bylo 167. V průběhu
roku s námi uzavřelo novou dohodu 54 rodin. U 12 rodin dohoda skončila
v důsledku zletilosti svěřených dětí a 10 rodin ukončilo spolupráci z různých důvodů
(např. z důvodu změny bydliště). Každá rodina má na základě uzavřené Dohody
o výkonu pěstounské péče svého průvodce, který ji navštěvuje nejméně jednou za
2 měsíce, s rodinou komunikuje také telefonicky a emailem, koordinuje celou škálu
služeb pro rodinu (vzdělávání, odlehčující a respitní péči, případně i terapeutickou
pomoc, komunikaci se školou a dalšími institucemi, asistovaný kontakt mezi dětmi
a členy jejich biologické rodiny, případové konference), komunikuje s pracovníkem
OSPOD a s dalšími institucemi. V rámci projektu Doprovázení proběhlo
v rodinách, které s námi mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, celkem
1256 návštěv. Návštěvy byly zaměřeny na sledování průběhu výkonu pěstounské
péče a na podporu a poradenství v rámci péče o svěřené děti.
V rámci projektu Doprovázení jsme zrealizovali mimo podpory pěstounských rodin
v jejich přirozeném prostředí také 4 víkendová vzdělávací setkání náhradních rodin,
27 jednodenních vzdělávacích seminářů, 4 letní pobyty, 4 víkendy pro mladistvé
a 1 letní tábor pro děti. Dále jsme zorganizovali 3 prodloužené pobyty pro starší
děti, 7 jednodenních akcí pro děti různého věku a 13 speciálních arteterapeutických
setkání pro děti různého věku. Většina pěstounů se vzdělávala na klubech, kterých
proběhlo celkem 60.
Tábor byl zrealizován v termínu od 17. 8. do 23. 8. 2015 v rekreačním středisku
Familík u obce Kounice. Celkem se zúčastnilo 27 dětí, o které se staralo
9 organizátorů. Celým pobytem se linula jedna dějová linka, která spojovala různé
táborové aktivity. Dětem se tábor moc líbil a zájem byl tak veliký, že jsme se rozhodli
v roce 2016 zorganizovat tábory dva.
AKTIVITY:
• Počet návštěv v rodinách: 1256
• Počet telefonických a mailových konzultací: 3650
• Počet hodin přímé práce s klienty: 1884
Klienti:
• Počet doprovázených rodin: 211
• Počet podpořených dětí: 324
• Počet podpořených náhradních rodičů: 267
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Poradenské centrum pro
náhradní rodiny
Vedoucí projektu: Ing. Filip Rosenkranc
Poradenské centrum podporuje informovanost a kompetence náhradních rodičů
při výchově přijatých dětí a nabízí pomoc při řešení obtížných situací spojených
s výchovou přijatých dětí prostřednictvím odborných služeb náhradním rodičům
a dětem v náhradní rodinné péči.
Poskytujeme tyto služby:
• poradenství - telefonické, emailové a osobní;
• odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče;
• vydávání a zasílání odborných příruček pro náhradní rodiče a pracovníky
v oblasti NRP;
• asistovaný kontakt - realizace asistovaných setkání dětí vyrůstajících
v náhradní rodinné péči se členy jejich biologické rodiny;
• vyhodnocování attachmentu (vztahové vazby), diagnostiky u dětí i dospělých;
• individuální terapeutické služby;
• svépomocné a terapeutické skupiny.
Poradensko terapeutické služby využívá stále větší počet klientů, v roce 2015 jsme
oproti roku 2014 zaznamenali nárůst individuálních poradensko terapeutických
služeb z 277 na 444, což je o 60 % více. Zároveň došlo ke snížení individuálních
konzultací z 923 na 675. Tento trend ukazuje, že dochází ke snižování jednorázového
poradenství a přechází se k léčbě složitějších problémů v terapii.
923

2014
2015

675
444
277

počet terapií

počet individuálních
konzultací
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Současně jsme se věnovali i kvalitě služeb. Jako účinný nástroj vstupního
zmapování specifické situace v náhradní rodině jsme začali používat vyhodnocení
attachmentu dětí a pečujících dospělých. Tento postup umožňuje lépe zmapovat
hloubku problému – většinou jde o narušenou vztahovou vazbu, což umožňuje
efektivněji zacílit návazné terapeutické služby. Daří se nám tak patologii specifickou
pro děti v NRP proměňovat v cestu rozvoje a růstu dětí i jejich náhradních rodičů.
V praxi se dále ukazuje, že pro náhradní rodiče jsou již samotné výsledky
vyhodnocení attachmentu jejich dětí velmi cenné, protože jim pomáhají pochopit
vnitřní svět dítěte, jeho často hluboko skryté a nečitelné potřeby. S výsledky
dostávají i doporučení jak postupovat dál. V jednodušších případech to bývá
poradenství, v těch složitějších některý z druhů psychoterapie podle potřeb
a možností rodiny.
Rodinná terapie se zaměřuje na uzdravování vztahů v celé rodině. Dyadická vývojová
psychoterapie je druh rodinné terapie, která uzdravuje nejhlubší dětskou strukturu,
schopnost být ve vztahu k druhým, ke světu a sám k sobě. Individuální terapie
pro děti pomáhá dětem zpracovat minulost, traumatické zážitky, negativní emoce
a v případě deprivace dosycovat nenaplněné potřeby. Individuální psychoterapie
pro dospělé je určena těm náhradním rodičům, kteří se při výchově svěřeného
dítěte potýkají s vlastními osobnostními konflikty, které mají bezprostřední vliv
na svěřené dítě. Supervize je určena dlouhodobým pěstounům a pěstounům
na přechodnou dobu, kterým pomáhá rychle se zorientovat v aktuální složité
situaci a ujasnit si svoji roli a další směřování.
V roce 2015 se dále pracovníci Poradenského centra zúčastnili mnoha konferencí,
kulatých stolů a panelových diskuzi na téma náhradní rodinné péče. Vydali jsme
Metodiku asistovaného kontaktu.
aktivity:
• Poradenství – 140 telefonátů, 123 emailů a 40 osobních konzultací
• Distribuce odborných publikací – 308 příruček
• Asistovaný kontakt – dlouhodobé asistence u setkávání v 19 rodinách,
celkem 284 intervencí
• 9 vyhodnocení attachmentu a psychologických vyšetření
• 358 individuálních terapeutických a supervizních konzultací
• 15 setkání svépomocných a terapeutických skupin pro náhradní rodiče
• 22 setkání arteterapeutických skupiny pro děti v náhradní péči
KLIENTI a INTERVENCE:
• Počet klientů v roce 2015: 675
• Počet intervencí: 1084
• Počet hodin přímé klientské práce: 1234
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Vzdělávací služby
Vedoucí projektu: Martina Smutná
Hlavním cílem tohoto projektu je především podpořit formou vzdělávání odborníky
a předat jim zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče.
Pracovníkům OSPOD a nestátních neziskových organizací nabízíme odborné
semináře na téma související s náhradní rodinnou péčí.
V průběhu roku 2015 jsme zrealizovali také vzdělávání pro náhradní rodiče, kteří
s námi neměli uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, vzdělávání si u nás
objednávali pracovníci jiných doprovodných organizací nebo pracovníci OSPOD.
V roce 2015 jsme zrealizovali:
• semináře na klíč pro náhradní rodiče a odborníky v oblasti NRP
– zrealizovali jsme 13 seminářů a vzdělali účastníky v tématech budování
identity, psychohygieny, virtuálního světa, pěstounské péče na přechodnou
dobu, školení metodik dobré praxe, zdravého životního stylu a návykových
látek, vlastní rodiny a tématu dobrovolníků, kterých se zúčastnilo
176 účastníků
• facilitace případových konferencí – facilitovali jsme 22 případových
konferencí, některé z nich jsme i organizovali – 8 případových konferencí,
počet účastníků na všech případových konferencích byl 194, mezi nejčastěji
řešená témata na případových konferencích patří kontakt dětí vyrůstajících
v NRP se členy jejich biologické rodiny a dále např. výchovné problémy u dětí.
• semináře a výcviky na téma případových konferencí – zrealizovali
jsme 5 dvoudenních seminářů a 2 pětidenní výcviky, kterých se zúčastnilo
71 účastníků
• supervize facilitátorů případových konferencí – zrealizovali jsme
1 supervizní setkání a 1 trénink facilitátorů, kterých se zúčastnilo 8 účastníků
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Příprava budoucích
náhradních rodičů
Lektorky příprav: Bc. Markéta Švejdová a Mgr. Lucie Salačová
Díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem, spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy a MPSV jsme na konci roku 2015 zahájili cyklus příprav
pro budoucí náhradní rodiče v systému PRIDE. Příprava náhradních rodičů přesáhla
do roku 2016, kdy jsme ji v únoru dokončili. Se skupinou čtrnácti lidí (6 zájemců
o osvojení, 6 zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu, 1 zájemkyně
o dlouhodobou pěstounskou péči a 1 zájemkyně rozhodující se buď pro osvojení,
nebo dlouhodobou pěstounskou péči) rozhodnutých pečovat o děti, o které
se nemohou postarat jejich biologičtí rodiče, jsme se scházeli každý týden
od začátku listopadu 2015. Pomocí teoretických informací a praktických
zážitkových technik jsme je připravovaly na možné situace, které je mohou při
náhradním rodičovství potkat. V naší skupině se připravovali společně budoucí
osvojitelé, pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu. Všichni udělali během našeho
setkávání obrovský posun v náhledu na problematiku náhradního rodičovství,
někteří pod vlivem nově nabitých informací pozměnili formu péče, jakou chtějí
v budoucnu dětem poskytovat. Měli jsme také příležitost pracovat se skupinou
biologických dětí účastníků příprav. S dobrými postřehy o tom, jak zařídit, aby
v jejich rodinách bylo přijatým dětem co nejlépe, si děti se svými rodiči rozhodně
nezadaly.
Na závěrečné skupinové setkání příprav (tzv. panelové setkání) v roce 2016,
jsme naplánovali setkání s 11 hosty, kteří mají osobní zkušenost s problematikou
náhradní rodinné péče. Účastníci příprav, jejich rodinní příslušníci i další osoby
jim blízké, se těchto hostů mohou zeptat na otázky, které je zajímají. Setkání bylo
naplánované v areálu Emauzského kláštera. Smyslem panelového setkání je, aby
v osobní a otevřené atmosféře zazněly důležité informace a postřehy, mimo jiné
i od hostů, kteří sami vyrostli v náhradní rodině.
Děkujeme všem zájemcům o NRP, kteří byli v této skupině,
spolupracovníkům i všem odborníkům, kteří se na organizaci příprav
podíleli.

8

Rozum a Cit — www.rozumacit.org

Připojujeme také několik zajímavých postřehů účastníků
příprav:
• Tento přístup takřka individuální se zapojením všech účastníků skupiny se
mi zdá ideální. Mě zbavil kurz určité naivity, ale také utvrdil v tom, že dělám
správnou věc.
• Zejména zážitkové techniky a výukové filmy mi hodně pomohly nejen rozumět,
ale i prožívat, jak se cítí rodina a dítě.
• Atmosféra byla krásně otevřená, jsem ráda, že jsem potkala podobně
naladěné lidi.
• Díky sdílení pocitů a zkušeností jsem měla možnost i sama v sobě objevit
další stránky. Celý kurz mi pomohl naplnit očekávání a rozhodnutí k adopci.
Poznala jsem více i svého manžela a naše rodiny, za což velmi děkuji.
• Doporučila bych tuto formu proto, že pokládá důležité otázky a „nutí“ žadatele
se nad nimi zamýšlet a zároveň je možnost dostat odpovědi na naše otázky.
• Kurz mě rozhodně uvedl do tématu a sňal růžové brýle. Také mi pomohl
pochopit smysl utváření pozitivního obrazu o biologické rodině, což jsem
předtím odmítala. Ale zároveň mě ujistil, že je všude kolem mě spousta
pomoci.
• Není co dodat. Kurz srozumitelný, jasný, techniky přínosné.
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Mezioborová spolupráce
Nejdůležitějším počinem roku 2015 byl vznik Asociace Dítě a Rodina, z. s.,
jehož jsme zakládajícími členy, Mgr. Jaroslava Máliková se stala místopředsedkyní
Asociace. Asociace je sdružením respektovaných neziskových organizací působících
v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě
mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem,
které se ocitly v obtížné životní situaci. Ztotožňujeme se s jejími cíli a záměry.
Cíle Asociace:
• rozvoj systému péče o ohrožené děti,
• sjednocení systému péče o ohrožené dítě pod jedno odpovědné ministerstvo,
které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci,
• zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti,
• ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu,
• podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní
rodinnou péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná
všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické
příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží,
• podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby.
Základní cíle Asociace je možno shrnout do 5 přání, na jejichž splnění má každé
dítě přirozený nárok a které bychom chtěli každému dítěti zajistit:
• Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
• Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
• Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní
rodině.
• Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
• Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.
Pravidelně se také účastníme setkání neziskových organizací, které působí v oblasti
náhradní rodinné péče s názvem Komunikační mosty, účastníme se konferencí,
workshopů a kulatých stolů, tak abychom podpořili rozvoj náhradní rodinné péče
a přispěli k lepšímu vnímání této problematiky ze strany odborné i laické veřejnosti.
Mezi odborné akce, na kterých jsme měli aktivní účast, patřila například realizace
workshopu pro 50 účastníků na téma Biologická rodina dětí vyrůstajících v NRP
v rámci uzavření dlouhodobého projektu MPSV zaměřeného na transformaci
systému o ohrožené děti, a to v listopadu 2015 v hotelu Pyramida v Praze. Mezi
akce pro širokou veřejnost patřila například naše aktivní účast na vzdělávacím
semináři s názvem „Pěstounská péče – dlouhodobá či na přechodnou dobu?“
v rámci celorepublikového setkání lidí dobré vůle na Velehradě v červnu 2015.
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Souhrn činností v rámci
pověření SPOD a jejich
realizace v roce 2015:
• 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 a pěstounům
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
– proběhlo v rámci Poradenského centra, zvláště před a během
příprav budoucích náhradních rodičů probíhaly intenzivně poradenské
konzultace.
• Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené – poradenství
proběhlo v rámci projektu Doprovázení a Poradenského centra.
• Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovou – přednášky, kurzy, semináře a další vzdělávací akce
proběhly jednak v rámci projektu Doprovázení a dále v rámci projektu
Vzdělávací služby.
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě – pomoc proběhla v rámci Poradenského centra i projektu
Doprovázení.
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku – činnost jsme zrealizovali v rámci akcí pro děti (projekt
Doprovázení), ale také v rámci vzdělávání náhradních rodičů,
poradenských a terapeutických konzultací (v rámci projektu
Doprovázení, Poradenského centra, Vzdělávacích služeb).
• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – uzavírání dohod proběhlo
v rámci projektu Doprovázení.
• Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče
osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování
pěstounské péče této osoby – proběhlo v rámci projektu Doprovázení
i Poradenského centra.
• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů – tábor proběhl
v rámci projektu Doprovázení.
• Zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k
přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad – přípravy budoucích
náhradních rodičů proběhly za podpory Nadace T.Maxové dětem.
Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Finanční zpráva
ROZVAHA K 31. 12. 2015
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

3 022 622 Kč

2 698 600 Kč

0 Kč

0 Kč

10 589 Kč

10 589 Kč

294 882 Kč

216 113 Kč

Oprávky DDNM

- 10 589 Kč

- 10 589 Kč

Oprávky DDHM

- 294 882 Kč

- 216 113 Kč

3 022 622 Kč

2 691 701 Kč

101 260 Kč

153 134 Kč

12 860 Kč

67 900 Kč

400 Kč

1 234 Kč

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Poskytnuté zálohy
Odběratelé
Dohadné účty aktivní

88 000 Kč

84 000 Kč

Krátkodobý finanční majetek
celkem

2 918 034 Kč

202 874 Kč

Pokladna

2 918 034 Kč

2 521 001 Kč

Peníze na cestě

21 716 Kč

19 350 Kč

Účty v bankách

2 896 318 Kč

2 501 651 Kč

Jiná aktiva celkem

3 328 Kč

17 566 Kč

Náklady příštích období

3 328 Kč

17 566 Kč

Komentář:

Rozum a Cit je organizace, která není založena za účelem podnikání
a hospodaří dle
schválených stanov. Vlastní pouze drobný dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky jsou soustředěny
na jednom bankovním účtu vedeném u Raiffeisen Bank.
Poskytnuté zálohy – uhrazené a nevyúčtované zálohy na energie.
Dohadné účty aktivní – výše předpokládaného doplatku SPVPP dle uzavřených
smluv v r. 2015 , předpokládaný doplatek grantu Nadace T.Maxové splatný po
závěrečném vyúčtování projektu.
Náklady příštích období – uhrazené faktury v roce 2015, ale nákladově se
vztahující k roku 2016 ( zákaznická podpora softwar.produktu,vzdělávání zam.
apod.)
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ROZVAHA K 31. 12. 2015
PASIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

3 022 622 Kč

2 698 600 Kč

Vlastní zdroje celkem

456 742 Kč

444 210 Kč

Fondy

200 769 Kč

196 249 Kč

Výsledek hospodaření celkem

255 973 Kč

247 961 Kč

– Kč

466 Kč

8 479 Kč

– Kč

247 494 Kč

247 495 Kč

2 565 880 Kč

2 254 390 Kč

764 366 Kč

792 820 Kč

76 509 Kč

25 109 Kč

3 470 Kč

– Kč

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk
minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Přijaté zálohy

– Kč

8 000 Kč

Zaměstnanci

404 809 Kč

418 322 Kč

Závazky k institucím (SP+ZP)

202 874 Kč

208 665 Kč

41 771 Kč

32 752 Kč

7 970 Kč

8 405 Kč

Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

26 963 Kč

91 567 Kč

Jiná pasiva celkem

1 801 514 Kč

1 461 570 Kč

Výnosy příštích období

1 801 514 Kč

1 461 570 Kč

Krátkodobé závazky organizace – došlé faktury neuhrazené k 31. 12. 2015
a týkající se tohoto roku, část nevyplacených mezd za prosinec 2015 včetně
odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň zálohová a srážková, zákonné pojištění
KOOPERATIVA),
Dohadné účty pasivní – náklady věcně i časově související s rokem 2015,
k závěru roku však nebyl ještě k dispozici doklad.
Výnosy příštích období – převod nespotřebované části SPVPP 2015
do roku 2016, přijaté platby za semináře s termínem konání v r.2016, převod části
grantu Nadace T. Maxové dětem do následujícího roku (termín ukončení projektu
stanoven na únor 2016)
Úplná účetní závěrka včetně přílohy za rok 2015 je uložena v sídle organizace.

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2015
Náklady celkem

10 999 064 Kč

Spotřebované
nákupy

486 998 Kč Tržby z prodeje služeb

703 966 Kč

Spotřeba materiálu

355 675 Kč Ostatní výnosy celkem

13 560 Kč

Spotřeba energie

131 323 Kč Úroky

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na
reprezentaci
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10 998 598 Kč Výnosy celkem

2 821 841 Kč Zúčtování fondů

472 Kč
12 998 Kč

18 832 Kč Jiné ostatní výnosy

90 Kč

151 025 Kč Přijaté příspěvky
celkem

491 025 Kč

28 485 Kč Přijaté příspěvky (vč. darů)

491 025 Kč

Ostatní služby

2 623 499 Kč Provozní dotace
celkem

9 790 513 Kč

Osobní náklady
celkem

7 633 026 Kč Provozní dotace

9 790 513 Kč

Mzdové náklady

5 881 957 Kč

Zákonné sociální
pojištění

1 751 069 Kč

Daně a poplatky
celkem

10 886 Kč Výsledek
hospodaření

Ostatní daně
a poplatky

10 886 Kč

Ostatní náklady
celkem

45 847 Kč

Jiné ostatní náklady

45 847 Kč

Rozum a Cit — www.rozumacit.org

466 Kč

PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Získané prostředky

Částka

Podíl

Dotace celkem

9 790 513 Kč

89,0%

Státní příspěvek na výkon PP (SPVPP)

9 458 813 Kč

Středočeský kraj – dotace na sociální služby

331 700 Kč

Nadační příspěvky a dary celkem

491 025 Kč

Z toho: Nadační fond J&T

300 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem

46 281 Kč

Nadační fond Rozum a Cit

11 500 Kč

Firemní a ostatní drobné dary

133 244 Kč

Ostatní - příjmy od uživatelů služeb, úroky apod.

717 526 Kč

Příjmy od klientů a z ext.vzděl., úrok Bú

704 528 Kč

6,5%

12 998 Kč

Čerpání z Rezervního fondu
celkem

4,5%

10 999 064 Kč

100,0%

vysvětlivky:

•
•
•
•
•

služba 201		
– Poradenské centrum
projekt 203
– Doprovázení rodin 				
projekt 206
– Případová práce pro doprovázené rodiny
projekt 208
– Přípravy k přípravy dítěte do rodiny Rozum a Cit
projekt 209
– Vzdělávání v oblasti NRP 				
				

Předsednictvo občanského sdružení Rozum a Cit

• Předsedkyně předsednictva – Mgr. Jaroslava Máliková
• Revizor – Mgr. Juraj Málik
• Členka předsednictva – PhDr. Věduna Bubleová

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Členění nákladových položek DLE projektů
Nákladová položka/služba, projekt
Spotřební nákupy celkem
z toho: kancelářské potřeby
pořízený drobný dlohodobý hm. majetek

203
400 821 Kč

11 279 Kč

37 631 Kč

9 988 Kč

85 297 Kč
136 378 Kč

pohonné hmoty

2 700 Kč

výtvarné potřeby, pomůcky, odb. literatura

9 281 Kč

11 030 Kč

ostatní

3 144 Kč

31 755 Kč

energie
Služby celkem

17 271 Kč

98 730 Kč

373 395 Kč

2 192 885 Kč

z toho: opravy a udržování

1 125 Kč

9 978 Kč

cestovné

40 168 Kč

100 356 Kč

595 Kč

13 582 Kč

občerstvení na klubech a vzděl. akcích
telefony + poštovné

36 760 Kč

138 510 Kč

pronájem prostor + služby s nájmem spoj.

73 680 Kč

592 889 Kč
181 597 Kč

nájemné auto + drobné provozní

5 671 Kč

tisky brožur a ostatních materiálů

13 820 Kč

12 262 Kč

externí lektoři, externí terapeuti, facilitátoři

98 892 Kč

92 660 Kč

stravování + ubytování
školení, konference, supervize
odlehčení, respit, poradenství v rodinách
ostatní služby (vstupné,inz.,kopírování ap.)
software 5000-60000
zprac. mezd a person. agendy, právní služby

0 Kč

272 947 Kč

37 545 Kč

49 245 Kč

0 Kč

454 609 Kč

1 072 Kč

28 909 Kč

3 487 Kč

22 127 Kč

55 756 Kč

199 551 Kč

IT služby + web

4 824 Kč

23 663 Kč

Osobní náklady celkem

1 706 714 Kč

5 406 658 Kč

z toho: mzdové náklady

1 216 800 Kč

3 600 980 Kč

dohody o provedení práce
odvody – sociální a zdravotní pojištění
Ostatní provozní (pojištění, poplatky) celkem
NÁKLADY projektové celkem
Nadprojektové náklady
Celkem za organizaci
služba 201
projekt 203
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201
53 663 Kč

– Poradenské centrum
– Doprovázení rodin
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83 126 Kč

570 940 Kč

406 788 Kč

1 234 738 Kč

9 731 Kč

40 274 Kč

2 143 503 Kč

8 040 638 Kč

rok 2015
206

208

209

CELKEM

1 000 Kč

1 310 Kč

30 204 Kč

486 998 Kč

0 Kč

510 Kč

3 154 Kč

52 574 Kč

0 Kč

0 Kč

1 048 Kč

96 333 Kč

1 000 Kč

800 Kč

4 370 Kč

145 248 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

6 310 Kč

41 209 Kč

20 311 Kč

0 Kč

0 Kč

15 322 Kč

131 323 Kč

6 342 Kč

2 981 Kč

237 553 Kč

2 813 156 Kč

0 Kč

0 Kč

5 638 Kč

16 741 Kč

468 Kč

0 Kč

10 033 Kč

151 025 Kč

0 Kč

739 Kč

7 829 Kč

22 745 Kč

104 Kč

400 Kč

14 767 Kč

190 541 Kč

0 Kč

0 Kč

52 640 Kč

719 209 Kč
194 085 Kč

0 Kč

0 Kč

6 817 Kč

0 Kč

842 Kč

27 086 Kč

54 010 Kč

4 920 Kč

0 Kč

76 330 Kč

272 802 Kč

0 Kč

0 Kč

800 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

50 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

272 947 Kč
12 487 Kč

100 077 Kč
454 609 Kč

3 369 Kč

33 400 Kč
25 614 Kč

0 Kč

1 000 Kč

15 843 Kč

272 150 Kč

0 Kč

0 Kč

4 714 Kč

33 201 Kč

33 700 Kč

41 990 Kč

443 964 Kč

7 633 026 Kč

25 000 Kč

6 000 Kč

291 357 Kč

5 140 137 Kč

200 Kč

33 950 Kč

53 604 Kč

741 820 Kč

8 500 Kč

2 040 Kč

99 003 Kč

1 751 069 Kč

0 Kč

0 Kč

6 728 Kč

56 733 Kč

41 042 Kč

46 281 Kč

718 449 Kč

10 989 913 Kč
8 685 Kč
10 998 598 Kč

projekt 206
projekt 208
projekt 209

– Případová práce pro doprovázené rodiny
– Přípravy přijetí dítěte do rodiny Rozum a Cit
– Vzdělávání v oblasti NRP

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Finanční prostředky
dárců použité v roce 2015
Za finanční podporu našich projektů děkujeme:
• Středočeskému kraji – podpora služeb Poradenského centra pro náhradní
rodiny
• Nadačnímu fondu J&T – podpora služeb Poradenského centra pro náhradní
rodiny a projektu Vzdělávání v oblasti NRP
• Nadaci Terezy Maxové dětem v projektu “Přípravy k přijetí dítěte do rodiny
Rozum a Cit”

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

Za finanční a jinou podporu děkujeme také firmám:
ICP, s. r. o., Poradce podnikateľa, spol. s r.o., S-EPI, s. r. o. a ostatním
nejmenovaným dárcům.
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Rozum a Cit, z. s.
Na Výsluní 2271
251 01 Říčany
Tel: 323 605 782
rozumacit@rozumacit.org
www.rozumacit.org
číslo účtu: 268043028/5500
Grafické zpracování: Jakub Cejpek

