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„Pěstounské rodiny, to je paprsek láskyplné naděje,“
říká Naďa Konvalinková, patronka Rozumu a Citu,
a tak se již celá léta nese činnost našeho sdružení ve
znamení hledání nových podob pomoci pěstounům
a jejich dětem.
Jsme si plně vědomi, že stávající pěstounské rodiny,
kterých jsme poznali více než 350, velmi postrádají
průběžnou podporu, nabídku specializovaných služeb,
případně krizovou intervenci. V péči o přijaté děti se
pěstouni často cítí osamoceni a nedoceněni, jak

finančně, tak morálně. Naší snahou je poskytovat pěs-
tounským rodinám průběžnou podporu kontaktního
centra a pečovat o děti nabídkou tvůrčích a arte-
terapeutických pobytů. Pěstouny pak podpořit nabídkou
odborných seminářů a možností setkávat se s dalšími
pěstounskými rodinami. Prostřednictvím osvětové čin-
nosti získáváme nové pěstouny, finance na jejich pod-
poru a především se snažíme o příklon veřejného
mínění na stranu individuální péče o opuštěné děti
oproti stále upřednostňované péči ústavní.

Mgr. Jaroslava Máliková
předsedkyně předsednictva občanského sdružení

Rozum a cit.qxd  17.5.2007  16:26  Str. 2



Již od roku 2000 poskytují pracovníci kontaktního
centra poradenství pěstounským rodinám. Klienti se
na centrum obracejí nejčastěji telefonicky nebo 
e-mailem. Cílem této služby je být dlouhodobou a sta-
bilní oporou rodičům – pěstounům při výchově jim
svěřených dětí. Na základě individuálních problémů,
se kterými se na kontaktní centrum rodiny obracejí,

se snažíme hledat co nejlepší cesty pro výchovu dětí.
Občanské sdružení Rozum a Cit se prostřednictvím
nabídky svých služeb snaží zmírňovat následky
citové deprivace a podporovat rozvoj identity dětí.
Pěstounské rodiny se také často potýkají se specifiky
výchovy dětí zdravotně postižených a dětí jiného než
českého etnika.

KKoonnttaakkttnníí  cceennttrruumm
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Tvořím, tvoříš, tvoříme! Již třetím rokem realizuje
občanské sdružení Rozum a Cit úspěšný projekt
tvůrčích dílen pro pěstounské rodiny. Víkendové dílny
probíhají nejčastěji v krásném ateliéru OS Vhled
v Praze, ale tradičně také vyjíždíme do některého
z regionů. V rámci dílen pracujeme nejčastěji s arteter-
apií. Arteterapie je léčebný postup, který využívá výt-
varného projevu dětí jako hlavního prostředku poznání
o ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Pro
děti je to tak nejpřirozenější a nejzábavnější forma
práce se sebou samými a má velký léčebný potenciál.
Děti nejčastěji pracují s keramickou hlínou, ale vyzk-

ouší si i další techniky – čáranice, asociační malbu
nebo tematické kresby – např. malování pohádky nebo
začarované rodiny. Vytvořená dílka potom slouží jako
ukázka arteterapeutické interpretace dětských obrázků
pro rodiče. Rozbor obrázků a následná diskuse s rodiči
je pro ně vždy inspirací a povzbuzením pro další práci.
Komorní sestava 4 – 5 rodin, které se pobytu účastní,
poskytuje prostor řešit individuálně situaci konkrétních
dětí. Nejen přítomnost odborníka, často také zku-
šenosti ostatních rodičů pomáhají nalézat klíč k řešení
problémů jednotlivých rodin. Tvůrčích dílen se v roce
2006 zúčastnilo 160 klientů.

TTvvůůrrččíí  ddííllnnyy

VVýýttvvaarrnnéé  ddííllnnyy  ssppoojjeennéé  ss ooddbboorrnnoouu  ppřřeeddnnáášškkoouu  pprroobběěhhllyy  vv ttěěcchhttoo  tteerrmmíínneecchh::

88..  --  99..  dduubbeenn VD Vhled – Veselé velikonoce + Povídání o problematice romských 
dětí „Pět P v rozvoji identity romského dítěte“ – p. Vančáková 

1144..  kkvvěětteenn VD – Den rodin v ZOO Praha ve spolupráci s MPSV 
2277..  --  2288..  kkvvěětteenn VD Vhled – Arteterapie 
33..  ččeerrvveenn VD + slavnostní otvírání dětského hřiště v Nové Cerekvi 
2244..  --  2255..  ččeerrvveenn VD Vhled Letní výtvarné tvoření + Rodinná terapie 
77..  --  88..  řřííjjeenn VD Vhled Praha – Arteterapie 
1188..  --  1199..  lliissttooppaadduu VD Vhled Praha – Arteterapie a rodinná terapie 
22..  --  33..  pprroossiinneecc VD Vhled Praha – Voňavé vánoční tvoření 
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Odvalování kamenů! Přesně tak popisovali někteří
účastníci pocit ze seminářů pořádaných naším
sdružením ve spolupráci s PaedDr. Michaelem
Chytrým. Témata „Lži, polopravdy a pravdy v lidské
komunikaci“, „Důvěra jako stěžeň vztahů“ nebo „Sou-
rozenecké vazby uvnitř rodiny“ se setkaly s velkým
zájmem. Víkendový pobyt rodičů poskytl také
dostatečný prostor pro vzájemné sdílení zkušeností

a mnohdy se velmi hluboko dotkl problémů, které plynou
z výchovy přijatých dětí. Milým dárkem pro všechny
účastníky seminářů byla večerní procházka Prahou
spojená s návštěvou kulturního představení. Zhodno-
cení semináře shrnula jedna pěstounka takto: „Věřím,
že mi seminář pomůže být lepším rodičem, pěs-
tounem, ale i partnerem.“ Seminářů se v roce 2006
zúčastnilo 45 klientů.

OOddbboorrnnéé  sseemmiinnáářřee
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Jako v pohádce „Princezna ze mlejna“ si mohli připa-
dat účastníci letošních letních pobytů pořádaných
naším občanským sdružením. Pohádkově také vypadal
„skutečný“ vodník, který zdobil louku u Hanesova mlýna
a po celou dobu pobytů dohlížel na naše výtvarné
tvoření. Na prvním pobytu rodiny pod vedením
Mgr. Pavla Kopty pronikaly do tajů arteterapie. Malování
i práci s keramickou hlínou si účastníci pobytu zpestřo-
vali především procházkami okolními lesy nebo
míčovými hrami. Krásné sluneční dny nejčastěji končily

u táborového ohně, kde bylo opravdu veselo. Dobrá
nálada provázela také náš druhý letní pobyt s usmě-
vavou výtvarnicí Happy – Vlaďkou Šťastnou. Netradiční
výtvarné techniky zaujaly nejen děti, ale i rodiče se
s nadšením zapojili do malby na sklo, hedvábí a dalších
výtvarných technik. Kdo si snad chtěl chvilku odpoči-
nout od tvoření, mohl konzultovat své problémy s ter-
apeutkou paní Ludmilou Hanušovou a nebo se jen tak
mohl vydat do lesů a sbírat pravé bílé hříbky… Letních
pobytů se v roce 2006 zúčastnilo 45 dětí a pěstounů

LLeettnníí  ppoobbyyttyy

LLeettnníí  ppoobbyyttyy  pprroobběěhhllyy  vv  ttěěcchhttoo  tteerrmmíínneecchh::

2244..  --  2277..  ččeerrvveennccee Hanesův mlýn – Arteterapie 
2222..  --  2255..  ssrrppnnaa Hanesův mlýn – Malba na sklo a textilní techniky

Rozum a cit.qxd  17.5.2007  16:26  Str. 10



Ve 20 rodinách, které se ujaly zdravotně znevýhod-
něných dětí pomáhali i v roce 2006 osobní asistenti
financovaní občanským sdružením Rozum a Cit. Díky
pomoci asistentů tak mohly děti navštěvovat školu
nebo prožívat volný čas ve společnosti svých
vrstevníků. Osobní asistenti dětem také pomáhali lépe
zvládat obtíže, které plynou z jejich zdravotního stavu,
mnohdy byli nezbytnými průvodci na různá speciální
vyšetření a rehabilitace. Řada z nich se pro děti stala
nerozlučnými kamarády. Kolik radosti může prožívat

jedna rodina, která přijala zdravotně handicapovanou
holčičku, píše její pěstounka: „Kristýnka je pro nás ten
nejvzácnější dar. Díky pomoci asistenta může zažít
spoustu radostí, jako ostatní děti. V naší rodině si
nikdo z nás nedovede představit, že by s námi nebyla.
Všechny děti, včetně Kristýnky, mi pomáhají před
Vánocemi péct vánoční cukroví a zdobit perníčky.
Máme pořád strašně moc práce, ale také moc lásky.
Když se pak spolu sejdeme u vánočního stolu, tak
cítím, že všechna ta dřina stojí za to.“

OOssoobbnníí  aassiisstteennccee
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Napsali jste někdy dopis sami sobě? Účastníci pro-
jektu „Do života bez obav“ ano! Na začátku projektu
měli možnost vybraní klienti z pěstounských rodin
a dětských domovů do svého dopisu shrnout všechny
své plány, ale i obavy z nadcházejícího náročného
období osamostatňování. Na konci projektu pak mohli
s odstupem jednoho roku zhodnotit, jak se jim jejich
představy daří naplňovat. Většina z účastníků projektu
uskutečnila v průběhu roku 2006 skutečný krok do živ-
ota. Někteří z nich ukončili své vzdělávání na
odborných nebo středních školách a rozhodli se ve
studiu pokračovat. Další část účastníků projektu si
hledala své uplatnění na trhu práce. Klienti projektu tak

mohli zhodnotit své zkušenosti s projektem „Do života
bez obav“, v rámci něhož podstoupili řadu zajímavých
seminářů. Počítačové školení zvýšilo jejich praktickou
znalost počítačových dovedností a umožnilo jim získat
2 typy certifikátů. Prožitkový kurz, školení na úřadu
práce, exkurze do pivovaru, návštěva Prahy, pobyt na
eko-statku nebo řemeslná a arteterapeutická dílna
také významně rozšířily obzory všech zúčastněných.
Tedy, naši mladí klienti obohaceni spoustou nových
zkušeností a zážitků vyrážejí na samostatnou cestu do
života…! Nezbývá, než všem 14 účastníkům projektu
popřát hodně štěstí! Projekt byl spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.“

DDoo  žžiivvoottaa  bbeezz  oobbaavv!!
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PPěěssttoouunnii  mmaajjíí  pprráávvoo  nnaa  sslluužžbbyy

V červenci 2006 jsme zahájili nový projekt s názvem
„Pěstouni mají právo na služby“. Jeho hlavním cílem je
zlepšení povědomí pěstounů o vlastních právech
a nárocích a o poskytovaných sociálních službách
v oblastní náhradní rodinné péče, které má přispět
k jejich efektivnějšímu využívání a zlepšení podmínek
pěstounské péče vůbec. Projekt by měl také přispět
k větší informovanosti jednotlivých neziskových organi-
zací, pracovníků státní správy i širší veřejnosti
a k prohloubení spolupráce mezi všemi zaintereso-
vanými stranami, kterých se náhradní rodinná péče
týká nebo se jí zabývají. Partnery projektu jsou
Středisko náhradní rodinné péče v Praze a Nadácia
Rozum a Cit v Žilině.
Projekt je složen z několika široce zaměřených pozná-
vacích a publikačně osvětových činností. Na podzim
proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření v pěstounských
rodinách, které zjišťovalo a mapovalo povědomí pěs-
tounů o vlastních právech, jejich dosavadní zkušenos-
ti s využíváním služeb a jejich reálné potřeby. Na
rozesílání dotazníků s námi spolupracovaly další orga-

nizace – Fond ohrožených dětí, Sdružení pěstoun-
ských rodin v Brně a Občanské sdružení Amalthea
v Pardubicích – a Ministerstvo práce a sociálních věcí
a jednotlivé krajské úřady. Díky tomu se podařilo oslovit
celkem 1 705 pěstounů. Dotazník vyplnilo a zaslalo
zpět 686 pěstounů, tedy 40 % oslovených. V rámci pro-
jektu byla také vytvořena databáze organizací, které se
zaměřují na náhradní rodinnou péči, a vznikla studie
mapující aktuální legislativní situaci v této oblasti. Pro-
jekt pokračuje i v roce 2007 dalšími navazujícími aktivi-
tami. Získané výsledky a informace budou zveřejněny
v publikaci, která se dostane ke všem zúčastněným
pěstounům, organizacím a pracovníkům státní správy
a bude také určena k další distribuci. Dalším zdrojem
informací budou webové stránky projektu.
Zatím se setkáváme s pozitivní odezvou na aktivity
projektu a reakce ze strany pěstounů, jiných organiza-
cí i zástupců státní správy svědčí o potřebnosti
zvyšování informovanosti, podpory pěstounské péče
i vzájemné spolupráce. Věříme, že projekt bude
v tomto směru přínosný všem a především pěstounům.
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SSeettkkáávváánníí  ppěěssttoouunnsskkýýcchh  rrooddiinn

Mezi nejúspěšnější akce organizované Rozumem
a Citem patří setkání pěstounských rodin v Praze
a v Moravském krasu. I v roce 2006 proběhla 3x set-
kání, kterých se zúčastnilo 180 dětí a rodičů. V rámci
pražských setkání rodiny  navštívili Petřínskou rozhled-
nu s krásným výhledem na Prahu a prohlédli si  Pražský
hrad a Muzeum hraček. Po náročné, ale zajímavé
procházce Prahou  se opět všichni nechali unášet prou-
dem řeky Vltavy na palubě parníku Orca, kde pro účast-
níky setkání bylo připraveno bohaté občerstvení. Na
děti a rodiče již zde tradičně  čekala naše milá patron-
ka, paní Naďa Konvalinková – která poděkovala pěs-
tounům za jejich krásnou a smysluplnou práci a rozdala
dětem dárky. Na zakončení prázdnin proběhlo setkání
pro rodiny v Moravském krasu.

V roce 2006 jsme spolu s Nadačním fondem Rozum
a Cit připravili putovní výstavu fotografií se sociální
tématikou CCeessttyy  ssrrddccee,,  aanneebb  kkddyyžž  rrooddiinnaa  vvzznniikkáá  jjiinnaakk.
Autor – profesionální fotograf - Jan Voběrek je zároveň
otcem pěstounské rodiny se třemi vlastními dětmi
a šesti dalšími přijatými.

Chtěli jsme upozornit na skutečnost, jaký význam má
a co vlastně pěstounská rodina v porovnání s dětským
domovem přináší dětem… domov, bezpečí, oporu,
lásku.

A tak jsme spolu s naší patronkou, paní Naďou Kon-
valinkovou navštívili při vernisážích 12 největších měst
České republiky a zažili jsme mnohá vřelá setkání
s veřejností, novináři i pěstounskými rodinami z jed-
notlivých regionů.

99..  ččeerrvveenn Setkání rodin v Praze 
11..  zzáářříí Setkání rodin v Moravském krasu 
1155..  pprroossiinnccee Setkání rodin v Praze 
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Občanské sdružení přijalo pozvání od MPSV účast-
nit se oslav Dne rodiny, které probíhaly dne 14. května
2006 v pražské ZOO. Těchto oslav se účastnila také
naše patronka paní Naďa Konvalinková, která vys-
toupila jako milý úvodní host a přivítala účastníky
oslav. Ve společnosti paní Mgr. Michaely Marksové-
Tominové a pana ministra Ing. Zdeňka Škromacha
pokřtila malé želvičky. Naše sdružení realizovalo

v průběhu dne výtvarnou dílnu a téměř stovka dětí si
tak měla možnost vyzkoušet malbu na sklo a vytvořit si
hezký dárek pro své blízké. Propagační stánek Rozu-
mu a Citu poskytoval všem zájemcům informace
o náhradní rodinné péči. Navzdory špatným před-
povědím počasí se akce povedla a téměř nezapršelo.
Možná to bylo proto, že jsme si s sebou přivezli naše-
ho patrona – usměvavé sluníčko.

OOssllaavvyy  DDnnee  rrooddiinnyy
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2255..  dduubbeenn Veletrh NGO v Praze – Studentské forum 

1144..  úúnnoorr Televize Top TV – prezentace činnosti OS 

dduubbeenn Prezentace v knize paní Zezulové 

kkvvěětteenn Výroční zpráva OS 

kkvvěětteenn Den rodin v ZOO – pozvánky, vystoupení Nadi Konvalinkové,

informační stánek,VD – malba na sklo

1100..  ččeerrvveenneecc vernisáž Jihlava + výtvarná dílna speciál 

22..  --  33..  zzáářříí Výstava fuchsií – Kostelec n/Černými Lesy           

44..  lliissttooppaadduu Pečení pro Unicef – Pasáž Myslbek Praha 

1166..  aa 1177..  lliissttooppaadduu Veletrh NNO v Říčanech 

2299..  lliissttooppaadduu Vánoční výstava prací NNO v Praze 

LLééttoo Aktualizace webových stránek 

PPooddzziimm Vydání brožury 

PPrroossiinneecc Vánoční trhy na Staroměstském náměstí - prezentační panel a pokladnička

PPRR  aakkccee,,  pprreezzeennttaaccee
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lleeddeenn––ččeerrvveenn „Kurz Řízení NNO“ – rekvalifikační kurz Agnes 

6 dvoudenních seminářů

Závěrečná práce na téma potřeby pěstounských rodin

1166..  --  1177..  lleeddeenn Školení „Standardy kvality sociálních služeb“ ICN 

2244..  úúnnoorr „Příprava monitorovací zprávy“ NROS 

1144..  ččeerrvveenn Zahajovací seminář k Blokovému grantu 

1133..  zzáářříí Seminář „Důvěra jako stěžeň vztahů“ – účast týmu na semináři PaedDr. Chytrého

22..  --  33..  řřííjjeenn Aktuální otázky náhradní rodinné péče – Triáda Brno 

1133..  pprroossiinnccee Setkání příjemců Globálních grantů, 

PC školení – průběžně 

VVzzdděělláávváánníí  zzaamměěssttnnaannccůů

„Máme volné místo u stolu!“ Tak odpovídala autorka knihy
MUDr. Dagmar Zezulová zvědavým tazatelům na otázku,
proč se její rodina rozhodla poskytnout domov dalším
dětem. Své zkušenosti shrnula v knize „Domov je místo,

odkud tě nevyhodí“, kde poutavě a zároveň realisticky
„pootvírá dveře“ do života jedné pěstounské rodiny. Tuto
zajímavou publikaci, na jejímž vydání se podílel i Rozum
a Cit, si můžete objednat v občanském sdružení.

ZZaajjíímmaavváá  kknniihhaa
DDoommoovv  jjee  mmííssttoo,,  ooddkkuudd  ttěě  nneevvyyhhooddíí
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OObbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  22000066 úúččeettnníí  uuzzáávvěěrrkkaa

přijaté dary a granty 2 562 197,86

přijaté dotace 422 600,00

úroky 772,00

ostatní příjmy 15 432,00

ppřřííjjmmyy  cceellkkeemm 33  000011  000011,,8866

dary rodinám 483 649,00

kancelářské potřeby 61 106,87

spotřeba PHM 26 574,00

nákup drobného majetku 43 372,00

ostatní materiál 121 426,84

spotřeba energie 9 000,00

opravy a udržování 10 368,00

cestovné 17 994,00

občerstvení 60 534,50

telefony 95 761,50

poštovné 79 887,00

nájemné 251 325,02

semináře, školení 65 167,00

propagace 423 171,80

účetnictví, daňové poradenství 71 995,68

ostatní služby 265 907,93

mzdové náklady 789 824,00

mzdové náklady DOPČ 0,00

mzdové náklady DPP 243 107,00

sociální pojištění 207 075,00

zdravotní pojištění 71 691,0

bankovní poplatky 14 768,80

pojistné 4 605,00

ostatní náklady 151,28

nnáákkllaaddyy  cceellkkeemm 22  993344  881144,,2222

DDěěkkuujjeemmee  vvššeemm,,  kktteeřříí  nnááss  ppooddppoorruujjíí..

Projekt DDoo  žžiivvoottaa  bbeezz  oobbaavv!! byl spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 

Projekt PPěěssttoouunnii  mmaajjíí  pprráávvoo  nnaa  sslluužžbbyy!! je financován
Evropskou unií.
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