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Nasloucháme s citem, 
pomáháme s rozumem
Úvodem výroční zprávy bych ráda poděkovala svým kolegyním a externím 
spolupracovníkům za jejich práci pro náhradní rodiny.  

Moc mě těší, kolik pomoci můžeme prostřednictvím našeho sdružení Rozum 
a  Cit poskytnout klientům a jak se nám daří podílet se na změnách systému 
péče o ohrožené děti zaváděním nových služeb, ale i inspirováním a vzděláváním 
dalších odborníků. Zájem klientů a jejich spokojenost je pro nás nejen oceněním, 
ale i potvrzením smysluplnosti naší práce.

Mgr. Jaroslava Máliková
ředitelka OS Rozum a Cit

Co se nám podařilo v roCe 2011 nad rámeC standardně 
poskytovanýCh služeb:

•	 aktivně jsme se podíleli na transformaci péče o ohrožené děti, a to 
především připomínkováním novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
mediálními výstupy a účastí na odborných diskusích

•	 naše publikace si vyžádalo 55 zájemců z celé ČR – jedná se o odborníky, 
zástupce organizací i zájemce o náhradní rodinnou péči

•	 na Poradenské centrum se obrací stále více zájemců o pěstounskou péči, 
a to nově i zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu

•	 vytvořili jsme systém vzdělávacích kurzů ve facilitačních 
dovednostech zaměřených na vedení případových konferencí  

•	 na základě zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí jsme se podíleli 
na tvorbě příručky metodika případových konferencí, která bude 
distribuována na všechna pracoviště OSPOD v České republice
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•	 lektorsky jsme se podíleli na přípravách budoucích pěstounů 
ve středočeském kraji 

•	 podporujeme odbornou komunikaci a předávání metodik a zkušeností  
–  uspořádali jsme odbornou diskusi, které se zúčastnili kolegové z OS 
Amalthea a OS Dům tří přání

•	 věnujeme se problematice příbuzenské pěstounské péče:
•	 proběhlo 5 setkání v rámci svépomocné terapeutické skupiny 

příbuzných pěstounů (44 klientů)
•	 upořádali jsme jedno mimořádné setkání pěstounů prarodičů na téma 

novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (21 klientů). Na setkání 
jsme získali názory prarodičů pěstounů, které se dočkaly velkého 
mediálního ohlasu

•	 vydali jsme příručku Dítě ve výchově příbuzných – tuto příručku je 
možné stáhnout na našich stránkách 

•	 intenzivně jsme doprovázeli 20 náhradních rodin (39 dospělých a 51 dětí)

•	 zavedli jsme nový způsob komunikace s mladistvými z pěstounských 
rodin prostřednictvím facebooku (aktivně jsme komunikovali s 97 klienty)

•	 zavedli jsme pravidelné setkávání náhradních rodičů v rámci klubu 
náhradních rodičů – proběhlo 9 setkání (49 dospělých a 59 dětí), jedná se 
o svépomocnou skupinu stávajících i budoucích náhradních rodičů

•	 v rámci našeho programu vzdělávacích a terapeutických služeb jsme nově 
zorganizovali ucelený blok vzdělávání náhradních rodičů s tématem 
psychiatrie

•	 v oblasti vzdělávání mladistvých z náhradních rodin jsme uspořádali dva 
semináře na téma finanční gramotnost 
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poradeNské ceNtrum
služby poradenského Centra:
•	 Kontaktní telefonická linka 
•	 E-mailové a internetové poradenství 
•	 Terénní návštěvy, terénní sociální práce 
•	 Psychologické poradenství 
•	 Psychoterapie 
•	 Supervize pro náhradní rodiče 
•	 Spolupráce a poskytování konzultací pracovištím OSPOD 
•	 Skupina pro mladistvé „Hnízdo“ se službou CHAT na internetové sociální síti 

Facebook 
•	 Svépomocná skupina pro pěstouny z řad příbuzných

VzděláVací a terapeutické 
služby
Projekt patří mezi nejstarší projekty OS Rozum a Cit. Jeho historie sahá do roku 
2004. V roce 2011 jsme v rámci projektu realizovali odborné vzdělávací semináře 
pro náhradní rodiče, terapeutické a vzdělávací víkendy pro rodiny, zážitkové a 
vzdělávací víkendy pro mladistvé, letní pobyty pro náhradní rodiny. Celkem jsme 
uspořádali 6 víkendových pobytů a 4 letní pobyty, dále 6 seminářů a 2 víkendy pro 
mladistvé.

V roce 2011 jsme navázali na semináře na téma „Dětské a dorostové psychiatrie“ 
a uspořádali jsme 5 seminářů.  O semináře byl ze strany rodičů opět velký zájem, 
celkem 41 rodičů se během roku scházelo a snažilo se porozumět chování svých 
přijatých dětí, více se seznámili s problematikou autismu, fetálního alkoholového 
syndromu, medikace. Náhradní rodiče si předávali zkušenosti a vzájemnou pod-
poru.

Novinkou v roce 2011 se stal Klub náhradních rodičů, který si získal svoje 
místo mezi náhradními rodinami. Scházíme se pravidelně každý měsíc. Dětem 
je připraven výtvarný nebo sportovní program a rodiče spolu s lektorem pracují 
na tématech, která je zajímají. Celkem jsme v roce 2011 zrealizovali 9 klubových 
setkání. Klub je určen nejen náhradním rodinám, ale i rodičům, kteří o náhradní 
rodinné péči uvažují.
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doproVázeNí
V roce 2011 se ve službě Doprovázení, která nabízí náhradním rodičům 
dlouhodobou intenzivní podporu při výchově přijatých dětí, vyskytl nový rozměr 
v  podobě prevence.  Oproti minulým rokům, kdy jsme s rodinami začínali 
pracovat v momentě, kdy se ocitly v situaci, která si již žádala intenzivní pomoc, 
se do projektu z vlastní iniciativy zapojily 3 rodiny, které právě přijaly dítě do péče 
a chtěly rodinu stmelit nebo pomoci dítěti v adaptaci. 

Díky těmto skutečnostem jsme začali velmi úzce spolupracovat s OS Šafrán 
dětem, které se specializuje na práci s dětmi v ústavu před jejich umístěním 
do rodiny, a tato spolupráce vyústila dokonce ve společný projekt bezpečný 
začátek – podpora „připoutání se“ dětí přijatých do náhradních rodin. 
Projekt představuje jedinečné spojení služeb obou organizací s cílem ukázat 
prospěšnost takovéhoto typu práce a nastiňuje cestu, kterou by se měla práce 
s dětmi přecházejícími z ústavu do rodiny ubírat.
  
V průběhu roku 2011 jsme poskytli službu Doprovázení celkem 20 rodinám, 
z  nichž 6 je zapojeno ve zmíněném projektu, a podpořili tak 39 dospělých  
a 51 dětí. Rodiny se zúčastnily čtyř víkendových terapeuticky zaměřených setkání.
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odlehčující služba
V roce 2011 byla „Odlehčující služba pro náhradní rodiny“ zařazena do standardní 
nabídky našich služeb. V rámci ní jsme spolupracovali s 24 rodinami a odvedli 
jsme celkem 530 hodin přímé práce s dětmi z náhradních rodin. Službu využilo 
46 dětí, odlehčili jsme 35 pečujícím osobám – náhradním rodičům a prarodičům. 
V  průběhu roku jsme uskutečnili 4 odlehčovací víkendové pobyty a 2 výlety.

terénní péče o děti
Služba byla „šitá na míru“ jednotlivým rodinám, které s námi uzavřely dohodu 
o spolupráci. Pracovali jsme s dětmi dle individuálního plánu, který byl součástí 
dohody o spolupráci. Děti jsme podporovali v navazování nových sociálních 
vazeb, získávání nových životních zkušeností a rozvíjeli jsme jejich individuální 
zájmy. Jednalo se např. o pravidelný doprovod dvouleté holčičky, která žije jen 
s prarodiči, na kroužek plavání nebo o pomoc s organizačním chodem větší 
pěstounské rodiny, do které se narodilo vlastní miminko.

odlehčujíCí víkendové pobyty
Odlehčující víkendové pobyty jsou mezi dětmi (i jejich náhradními rodiči) velmi 
oblíbené, o tom svědčila i naplněná kapacita všech pobytů. Příjemné zázemí 
pro uskutečnění těchto setkání nám opět poskytoval Fond ohrožených dětí 
v Chabařovické ulici v Praze. Účastníci pobytů mezi sebou navázali nová přátelství, 
osvojili si řadu nových dovedností, poznali nová místa. Při předvánočním pobytu 
jsme navštívili Vyšehradský advent, kde děti viděly krásné andělské divadlo,  
prohlédly si výstavu pohádkových kostýmů i staročeské trhy. V průběhu víkendu 
jsme také vyrobili povedené zvykoslovné předměty a upekli voňavou vánočku.

výlety pro děti 
V tomto roce jsme zorganizovali dva výlety – jeden do Ladova kraje a druhý 
do Národního technického muzea v Praze.
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FiNaNčNí zpráVa
roZvaha k 31. 12. 2011

aktiva Celkem  802 484 kč pasiva Celkem  802 484 kč 

dlouhodobý majetek 
celkem

0 kč vlastní zdroje celkem  242 708 kč 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek

 20 924 Kč Výsledek hospodaření 
celkem

242 708 Kč

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek

 319 802 Kč Účet výsledku hospodaření 364 663 Kč 

Oprávky DDNM - 20 924 Kč Nerozdělená ztráta 
minulých let

 - 121 955 Kč 

Oprávky DDHM - 319 802 Kč Cizí zdroje celkem  559 776 kč 

krátkodobý majetek 
celkem

 802 484 kč krátkodobé závazky 
celkem

 412 595 kč 

pohledávky celkem  69 514 kč Dodavatelé  102 493 Kč 

Poskytnuté zálohy 6 540 Kč Zaměstnanci  182 557 Kč 

Odběratelé 2 974 Kč Závazky k institucím (SP+ZP)  93 270 Kč 

Dohadné účty aktivní 60 000 Kč Přijaté zálohy 1 120 Kč

krátkodobý finanční 
majetek celkem

 655 370 kč Ostatní přímé daně  19 614 Kč 

Pokladna  4 927 Kč Ostatní závazky   1 500 Kč 

Účty v bankách  650 443 Kč Jiné závazky 2 043 Kč 

jiná aktiva celkem  77 600 kč Dohadné účty pasivní  9 998 Kč 

Příjmy příštích období  77 600 Kč jiná pasiva celkem  147 181 kč 

 Výnosy příštích období  147 181 Kč
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komentář:
Občanské sdružení Rozum a Cit je organizace, která není založena za účelem 
podnikání a hospodaří dle  schválených stanov.  Organizace vlastní pouze drobný 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky jsou kromě pokladní 
hotovosti soustředěny na jednom bankovním účtu vedeném u Raiffeisen Bank.

Příjmy příštích období - tato položka obsahuje prostředky, které náleží do výnosů 
roku 2011, ale připsány byly na účet OS až počátkem ledna 2012.

Kladný výsledek hospodaření byl dosažen rozdílem výnosů a nákladů 
z poskytovaných služeb a lektorské činnosti v souladu se stanovami organizace. 
Krátkodobé závazky organizace tvořily došlé faktury neuhrazené k 31. 12. 2011, 
nevyplacené mzdy za prosinec včetně odvodů (sociální a zdravotní pojištění, 
daň zálohová a srážková, zákonné pojištění Kooperativa). Dohadné účty pasivní 
– náklady věcně i časově souvisí s rokem 2011, ale k závěru roku nebyla k dispozici 
konečná faktura. Výnosy příštích období - tato položka zahrnuje prostředky 
získané v roce 2011, ale s určením čerpání až v roce 2012.
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výkaZ ZiskŮ a Ztrát k 31. 12. 2011
náklady Celkem  4 997 437 kč    výnosy Celkem  5 362 100 kč    

spotřebované 
nákupy

 193 885 kč    tržby z prodeje služeb  459 722 kč    

Spotřeba materiálu  118 609 Kč    ostatní výnosy celkem  127 kč    

Spotřeba energie  75 275 Kč    Úroky  127    

služby celkem  1 768 417 kč    přijaté příspěvky celkem  2 549 423 kč

Opravy a udržování  21 984 Kč Přijaté příspěvky (vč. darů)  2 549 423 Kč    

Cestovné  28 674 Kč provozní dotace celkem  2 352 827 kč    

Ostatní služby  1 717 759 Kč    Provozní dotace  2 352 827 Kč    

osobní náklady 
celkem

 2 998 003 kč        

Mzdové náklady  2 299 590 Kč    

Zákonné sociální 
pojištění

 694 677 Kč    výsledek 
hospodaření

 364 663 kč 

Zákonné sociální 
náklady

 1 240 Kč

Ostatní sociální 
náklady

 2 496 Kč

daně a poplatky 
celkem

 3 686 kč    

Ostatní daně 
a poplatky

 3 686 Kč    

ostatní náklady 
celkem

 33 446 kč    

Jiné ostatní náklady  33 446 Kč    
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přehled ZdrojŮ FinanCování
Zdroj částka % podíl

dotace celkem  2 352 827 kč    43,9

MPSV – odbor rodiny a dávkových systémů  1 449 827 Kč    27,0

MPSV – odbor sociálních služeb a sociálního 
zabezpečení

 603 000 Kč    11,3

Magistrát hl. města Prahy  300 000 Kč    5,6

nadace, nadační fondy celkem  2 146 105 kč    40,0

Z toho: Nadační fond J&T  1 253 142 Kč    23,4

Nadace Tereza Maxová dětem  300 000 Kč    5,6

NADACE O2  213 661 Kč    4,0

Nadace TÁTA A MÁMA  200 000 Kč    3,7

Nadace OKD  77 525 Kč    1,4

Nadační fond Rozum a Cit  42 077 Kč    0,8

ING - Nadace Tereza Maxová dětem  40 000 Kč    0,7

Nadace Charty 77  10 000 Kč    0,2

Nadace rozvoje občanské společnosti  9 700 Kč    0,2

dary (firemní i soukromí dárci)  403 318 kč    7,5

ostatní – příjmy od uživatelů, úroky apod.  459 850 kč    8,6

výnosy Celkem  5 362 100 kč    100,0

předsedniCtvo občanského sdružení roZum a Cit 
•	 Předsedkyně předsednictva – Mgr. Jaroslava Máliková 
•	 Revizor – Mgr. Juraj Málik 
•	 Členka předsednictva – PhDr. Věduna Bubleová 
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členění nákladovýCh položek dle projektŮ – rok 2011
nákladová položka vts dopro

osobní náklady celkem  746 231 kč     736 351 kč    

Mzdy – zaměstnanci  a dohody o prac. činnosti  474 939 Kč     505 957 Kč    

Mzdy – dohody o provedení práce  110 104 Kč     59 151 Kč    

Odvody – sociální a zdravotní pojištění  161 188 Kč     171 243 Kč    

provozní náklady celkem  696 699 kč     467 700 kč    

materiálové náklady celkem  35 262 kč     28 468 kč    

  z toho:   výtvarné potřeby  1 674 Kč  2 289 Kč    

kancelářské potřeby  10 349 Kč     9 525 Kč    

pohonné hmoty  20 761 Kč     16 654 Kč    

potraviny  2 098 Kč    0 Kč

ostatní  380 Kč    0 Kč

nemateriálové náklady celkem  661 437 kč     439 232 kč    

Cestovné  4 623 Kč     7 778 Kč    

Energie (plyn, elektřina)  17 431 Kč     20 451 Kč    

Nájemné (kanceláře, prostory na  akce, auto)  108 412 Kč  90 272 Kč    

Služby – z toho:   ubytování klientů  127 502 Kč     15 600 Kč    

stravování klientů  107 176 Kč     15 615 Kč    

lektorné  96 500 Kč     115 000 Kč    

telefony + poštovné  30 336 Kč     19 278 Kč    

tisk materiálů  22 971 Kč     11 970 Kč    

školení a kurzy  1 713 Kč     663 Kč    

účetnictví,projek.řízení,právní služby, personalistika  111 833 Kč     115 016 Kč    

supervize 0 Kč  5 000 Kč    

ostatní (správa IT a web, grafik, PR služby)  17 865 Kč     10 745 Kč    

opravy a údržba  6 465 Kč     6 093 Kč    

Ostatní provozní náklady (pojištění, bank. popl. aj.)  8 610 Kč     5 751 Kč    

náklady Celkem Za projekt  1 442 930 kč     1 204 051 kč    

individuální projekt – osobní asistence  

Nadprojektové náklady

náklady organiZaCe Celkem

vysvětlivky:
projekt vts – Vzdělávací a terapeutické služby
projekt  dopro – Doprovázení
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 pC  odl Celkem

 1 084 985 kč     420 539 kč     2 988 106 kč    

 784 399 Kč     287 513 Kč    

 42 129 Kč     35 398 Kč    

 258 457 Kč     97 628 Kč    

 665 168 kč     151 247 kč     1 980 814 kč    

 46 241 kč     6 106 kč     116 077 kč    

0 Kč  749 Kč    

18 653 Kč     4 732 Kč    

 14 288 Kč     188 Kč    

 4 530 Kč  189 Kč    

 8 770 Kč     248 Kč    

 618 927 kč     145 141 kč     1 864 737 kč    

 6 834 Kč     7 692 Kč    

 27 833 Kč     6 959 Kč    

 163 132 Kč     27 800 Kč    

0 Kč  9 400 Kč    

0 Kč  8 180 Kč    

 127 150 Kč    0 Kč

 34 775 Kč     20 148 Kč    

 23 153 Kč     4 788 Kč    

 2 810 Kč     265 Kč    

 175 042 Kč     45 383 Kč    

 5 400 Kč     1 200 Kč

 28 228 Kč     6 040 Kč    

 7 686 Kč  2 761 Kč

 16 884 Kč     4 525 Kč    

 1 750 153 kč     571 786    kč  4 968 920 kč    

 9 700 kč    

 18 817 Kč    

 4 997 437 kč    

vysvětlivky:
projekt  pC – Poradenské centrum 
projekt  odl – Odlehčovací služba 
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poděkoVáNí
Žádnou z aktivit bychom nemohli realizovat bez podpory našich partnerů a dárců.

Velký dík patří nadačnímu fondu rozum a Cit, který opět ve velké míře 
podpořil naši činnost.

Za finanční a jinou podporu děkujeme také firmám 
iCp, s. r. o., epi–Centrum, s. r. o., arton, s. r. o., sudop praha, a. s. a dalším 
drobným dárcům. 





občanské sdružení rozum a Cit
Jablonského 639/4
170 00 Praha 7 Holešovice
Tel: 323 605 782

Korespondenční adresa:
Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

rozumacit@rozumacit.cz
www.rozumacit.cz 

číslo účtu: 268043028/5500


