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Motto:
„Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem.“
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. Patronkou Rozumu a Citu je paní
Naďa Konvalinková.
Posláním Občanského sdružení Rozum a Cit je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích
služeb náhradní rodině.

„Rok 2007 byl pro Občanské sdružení Rozum a Cit
rokem nových projektů a profesionalizace organizace. Náš tým se rozšířil o další spolupracovníky
a do života vstoupily projekty, o kterých jsme před
několika lety jen snili. Projekt Pěstouni mají právo
na služby poukázal na potenciál spolupráce všech
subjektů pracujících na poli náhradní rodinné péče.
Zároveň došlo díky celému projektu k otevření diskuze o potřebách náhradních rodin a o rozvoji náhradní
rodinné péče u nás.
Služba Doprovázení pěstounských rodin vychází
vstříct zájmu náhradních rodičů o průběžnou podporu při výchově svěřených dětí. Je to podpora časově,

ﬁnančně i personálně velmi náročná, a tak ji zatím
můžeme poskytovat v rámci pilotního projektu prvním devíti rodinám. Přáli bychom si, aby byl takový
servis v blízké budoucnosti přistupný všem.
Děkuji svým kolegyním za zápal, s jakým se podílejí na realizaci a rozvoji našich aktivit. Zároveň bych
ráda ocenila jejich snahu o maximální odbornou úroveň našich služeb.
Náhradním rodičům děkuji za zájem, s jakým se
vzdělávají ve prospěch dětí v jejich rodinách vyrůstajících.“
Jaroslava Máliková
Rozum a Cit

Poradenské centrum
Občanské sdružení poskytuje poradenství náhradním rodinám již od samého vzniku své činnosti.
V tomto roce jsme poradenství zaregistrovali jako
sociální službu dle zákona o sociálních službách
a snažíme se tak rozsah poradenství rozvíjet a rozšířit i o další oblasti. Cílem poradenské činnosti je
napomáhat náhradním rodičům při výchově přijatých
dětí, podporovat jejich informovanost a znalost svých
práv a také nabízet pomoc při řešení konkrétních
situací rodiny a problémů spojených s výchovou.
Pracovníci centra se rodinám i široké veřejnosti
věnují prostřednictvím kontaktní telefonické linky,
internetové poradny nebo osobních setkání v průběhu seminářů, pobytů a návštěv v rodinách. Poskytují

informace o náhradní rodinné péči, individuální podporu nebo pomoc při řešení konkrétní situace rodiny.
Často poradnu kontaktují také rodiny, které by rády
přijaly dítě do pěstounské péče, avšak nevědí, jak
postupovat. Pracovníci seznamují zájemce o pěstounskou péči s celým postupem zprostředkování
a napomáhají jim orientovat se v nabídce služeb
v této oblasti.
V roce 2007 pracovníci poradenského centra zodpověděli 240 e-mailových dotazů, na kontaktní lince vedli 580 poradenských telefonických hovorů
a poskytli 158 osobních konzultací na akcích pořádaných občanským sdružením nebo návštěvách
v rodině.

Víkendové tvůrčí
a terapeutické dílny
V tomto roce jsme zrealizovali 11 víkendových dílen,
které probíhaly nejčastěji v OS Vhled v Praze. Dílny
jsou vždy tematické a účastní se jich terapeut nebo
odborný lektor se specializací na náhradní rodinnou
péči. Víkendová setkání probíhají v komorním počtu
4–5 rodin a hlavním cílem zůstává individuální přístup k jednotlivým rodinám. Víkendová setkání směřují k rozvíjení osobnosti dětí a k řešení případných
konkrétních problémů. Náhradní rodiče mohou konzultovat své zkušenosti, vzdělávají se a získávají větší kompetence pro výchovu dětí přijatých.

Protože stávající prostory pomalu přestávají stačit
našim potřebám, uskutečnilo v roce 2007 sdružení
také řadu regionálních akcí. Nové zázemí pro realizaci našich aktivit jsme nalezli v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Regionální setkání s pěstounskými
rodinami proběhlo také Drahotěšicích u Hluboké nad
Vltavou, v Neratově v Orlických horách, v Nové Cerekvi a na zámku Rochlov v regionu Plzeň.
V roce 2007 se účastnilo těchto dílen 272 klientů.

Odborné semináře

V průběhu roku 2007 jsme připravili celkem
15 odborných seminářů, z toho 3 samostatné víkendové semináře pro rodiče a 12 seminářů jsme realizovali v rámci víkendových dílen pro celé pěstounské
rodiny. Samostatné víkendové semináře jsou určeny
pouze náhradním rodičům a jsou vedeny předními
odborníky a lektory. Témata volíme vždy podle potřeb
našich klientů. Mezi nejvyhledávanější semináře
v tomto roce patřily: „Identita dítětě v NRP“, „Lži, pravdy a polopravdy v lidské komunikaci“ a „Neplechy

a pasti, které přináší tato doba“. Semináře na vybraná aktuální témata jsou zařazovány i do programu
tvůrčích a terapeutických dílen. V tomto roce to byly
např.: „Rodinná terapie a arteterapie“, „Time-managament“, „Traumatizované a sexuálně zneužívané
děti“. Důležitým tématem přednášek zůstává také
arteterapie a její možnosti při práci s dětmi v NRP.
Samostatných odborných seminářů se zúčastnilo
50 náhradních rodičů.

Arteterapeutické
letní pobyty
V létě jsme zorganizovali dva pětidenní pobyty pro
pěstounské rodiny v Krkonoších na chatě Bumbálce
a jeden víkendový pobyt pro mladistvé v Praze. Pro
naše pobyty jsme letos našli zázemí v útulné roubené chaloupce Bumbálka. Pod vedením Mgr. Pavla
Kopty si mohli účastníci pobytu vyzkoušet řadu zajímavých výtvarných technik. Kromě těch tradičních
(práce s keramickou hlínou apod.) byly nově zařazeny zajímavé rodinné koláže anebo práce s uhlem.
Program pro rodiče – pěstouny byl doplněn tematickými přednáškami a program pro děti byl zpestřen

jízdou na koních, lanovou dráhou či školením první
pomoci. Novinkou letošních pobytů bylo aktivnější
zapojení rodičů do výtvarné tvorby a možnost individuálních konzultací s arteterapeutem. V létě proběhl
také víkendový pobyt pro mladistvé v Praze, který
byl opět ve znamení arteterapie. Mladiství si víkend
v Praze ještě zpestřili poznávací procházkou hlavním
městem, návštěvou muzea a obdivováním říše zvířat
při noční prohlídce ZOO.
Celkově se letních pobytů zúčastnilo 61 klientů.

Setkání
pěstounských rodin
Setkávání rodin realizujeme ve spolupráci s Nadačním fondem Rozum a Cit a tato aktivita patří tradičně mezi nejúspěšnější. V roce 2007 jsme zrealizovali opět dvě setkání v Praze a jedno prázdninové
setkání v Moravském krasu. Setkání v Praze byla již
tradičně završena plavbou na parníku Orca, kde na
nás čekala patronka sdružení, paní Naďa Konvalinková a také dobré občerstvení. V rámci spolupráce
se Středočeským krajem jsme se zúčastnili setkání

rodin tohoto kraje, kde jsme představili přítomným
rodinám arteterapii. Všechna setkání mají především
svou poznávací a společenskou úlohu, nabízejí ale
také prostor pro další nabídku našich aktivit a poskytují možnost předávání zkušeností mezi pěstouny.
Děti poznají nové kamarády a mají možnost navštívit
zajímavá místa.
Celkem se těchto se setkání účastnilo 227 dětí
a rodičů.

„Pěstouni mají právo
na služby“
Projekt byl zaměřen na zvýšení povědomí pěstounů o sociálních službách a jejich právech v oblasti náhradní rodinné péče. Snažil se také působit ve
smyslu rozvoje těchto služeb a zlepšení podmínek
NRP u nás vůbec.
V jeho rámci proběhlo dotazníkové šetření v 1 700
pěstounských rodinách, které bylo zaměřeno na
zjišťování povědomí a zkušeností pěstounů v těchto oblastech. Pomoc, která pěstounům nejvíce chybí, se týká především oblasti péče o děti s výchovnými a vzdělávacími problémy, ﬁnančního zajištění
domácnosti, samostatného bydlení dospělých dětí
a vzdělání dětí. Vznikla databáze poskytovatelů

služeb v oblasti NRP. Ve spolupráci s partnery projektu byla zmapována aktuální legislativní situace
týkající se NRP a byla vypracována studie srovnávající situaci v oblasti NRP se Slovenskou republikou.
Veškeré informace jsou zveřejněny v publikaci, která
byla distribuována všem zainteresovaným stranám.
Vznikly rovněž internetové stránky, které slouží jako
celorepublikové fórum pro NRP na adrese www.pestounskapece.cz.
Velkým přínosem celého projektu byla spolupráce
s dalšími neziskovými organizacemi a institucemi
veřejné správy, které se podílely jednak na vytváření
obsahu publikace, jednak na její distribuci.

Program doprovázení
pěstounských rodin
Z předchozích zkušeností z naší praxe, z praxe jiných
organizací i z průzkumu mezi náhradními rodinami
vyplývá, že náhradní rodiny často postrádají člověka
– odborníka, který by s rodinou dlouhodobě spolupracoval, doprovázel ji a pomáhal jí při řešení problémů, se kterými se v průběhu pěstounské péče a při
výchově svěřených dětí setkává.
Tak vznikl projekt nazvaný „Program doprovázení
pěstounských rodin – zavádění nového typu služby
pro náhradní rodinnou péči“, který běží od června
roku 2007. Roční pilotní projekt průběžné podpory
probíhá v devíti pěstounských rodinách, které se
s námi rozhodly spolupracovat. Rodiny jsou po celou

dobu projektu v kontaktu s průvodcem, který společně s nimi naplňuje individuální plán tak, aby způsob
doprovázení odpovídal jejich potřebám. Návštěvy průvodců a práce odborníků v rodině jsou třikrát během
projektu proloženy víkendovými setkáními rodin.
Cílem projektu je průběžná a dlouhodobá podpora
náhradních rodin, zaměřená na děti, rodiče a rodinu jako celek, která dále povede k posílení vztahů
v rodině, ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými
členy a pomoci při řešení konkrétních problémů rodiny. Tato podpora by měla významně posílit odborné
kompetence náhradních rodičů.

Osvěta, propagace NRP,
vzdělávání
Občanské sdružení Rozum a Cit se dlouhodobě
věnuje šíření myšlenky náhradní rodinné péče. Dvakrát ročně vydáváme informační zpravodaj. Pracovníci sdružení se průběžně vzdělávají a sledují
aktuální trendy související s problematikou náhradní
rodinné péče. Účastníme se řady veletrhů, konferencí a propagačních akcí. V rámci vzdělávání a spolupráce s partnerskými organizacemi jsme se v tomto
roce zúčastnili konference IFCO na Maltě, Celostát-

ního semináře NRP v Brně a konference pořádané
organizací Člověk hledá člověka „Děti mezi ústavní
výchovou a rodinou“.
Ve spolupráci s Nadačním fondem Rozum a Cit jsme
se v tomto roce podíleli na reklamní kampani „TMA“
věnované pěstounské péči. V rámci kampaně proběhlo více než 100 spotů na ČT1 A ČT2, mediální
a bilboardová kampaň.
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přijaté dary

3 625 404

přijaté dotace

1 072 500

úroky

1 016

ostatní příjmy

60 339

příjmy celkem

4 759 259

dary rodinám

151 100

dary celkem

151 100

kancelářské a výtvarné potřeby

161 957

odborná literatura
spotřeba PHM

7 066
43 317

nákup DHM a DNM

164 333

ostatní materiál

270 957

opravy a udržování

14 800

cestovné

16 138

stravné na akcích

111 499

telefony

85 184

poštovné

76 182

nájemné

227 781

nájem a provoz auta

207 271

semináře, školení

91 496

služby (lektorné, IT, web master….)

381 899

propagace

175 019

účetní a ekonomické služby

172 432

mzdové náklady
mzdové náklady DOPČ

1 165 960
9 300

mzdové náklady DPP

258 174

sociální pojištění

305 572

zdravotní pojištění

105 798

ostatní náklady

11 454

bankovní poplatky

20 322

pojistné

13 239

režie celkem

4 097 149

výdaje celkem

4 248 249

Poděkování dárcům
Děkujeme za podporu našim milým spolupracovníkům a lektorům: zejména PhDr. Věduně Bubleové,
Mgr. Pavlu Koptovi, Janě Frantíkové DiS., RNDr. Míle Striové, Mgr. Martině Vančákové, PhDr. Miloslavu
Kotkovi, PhDr. Jeronýmu Klimešovi, PaedDr. Michaelu Chytrému.
Za opakovanou ﬁnanční podporu našich projektů děkujeme MPSV, MHMP, NROS, Nadačnímu fondu J&T
a Nadaci Terezy Maxové.
Většinu projektů bychom nemohli realizovat bez spoluﬁnancování Nadačním fondem Rozum a Cit.
Projekt „Pěstouni mají právo na služby“ byl spoluﬁnancován z programu Transition Facility Evropské unie,
Nadací Terezy Maxové a Nadačním fondem J&T.

Program doprovázení pěstounských rodin – zavádění nového typu služby pro náhradní rodinnou péči
je ﬁnancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského ﬁnančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadací Terezy Maxové
a Nadačním fondem J&T.

Děkujeme za podporu projektů: Poradenské centrum a Vzdělávací a terapeutické služby pro náhradní rodiny.

Občanské sdružení Rozum a Cit
Trvalé sídlo:
Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Korespondenční adresa:
Komenského nám. 1867, 251 01 Říčany
www.rozumacit.cz
www.pestounskapece.cz
ČÚ: 268043028/2400
IČO: 70828181

