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Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem
Jak Rozum a Cit dětem a rodinám pomáhá? Poskytujeme podpůrné služby 
(doprovázení, odlehčení, poradenství, vzdělávání, atd.) pro náhradní rodiny, aktivně 
se podílíme na změnách systému péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu, 
informujeme širokou veřejnost o problematice náhradní rodinné péče.

Důležitá je pro nás též spolupráce. Celá naše historie je postavena na šíření 
informací, spolupráci s jinými neziskovými organizacemi. Je to pro nás obohacující. 
Děkuji všem kolegům za hledání a nacházení těch nejlepších cest pomoci 
náhradním rodinám, které podporují. Děkuji, že můžeme hledat společně.

Mgr. Jaroslava Máliková
zakladatelka OS Rozum a Cit

Poradenské centrum
Služby poradenSkého centra:
•	 Kontaktní telefonická linka
•	 E-mailové a internetové poradenství
•	 Krizová intervence
•	 Terénní návštěvy, terénní sociální práce
•	 Asistovaný kontakt s biologickou rodinou
•	 Diagnostika
•	 Podíl na přípravách budoucích pěstounů
•	 Práce se zájemci o pěstounství
•	 Spolupráce na vzdělávacích projektech
•	 Psychologické poradenství
•	 Psychoterapie - individuální , párová, rodinná
•	 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
•	 Arteterapeutická skupina pro starší děti a mladistvé
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doProVázenÍ
Služba Doprovázení představuje dlouhodobou podporu náhradním rodinám  
za pomoci vyškolených terénních sociálních pracovníků – průvodců, kde hlavním 
principem doprovázení je intenzivní kontakt s klientem a aktivní účast terén-
ních sociálních pracovníků a dalších odborníků na řešení konkrétních problémů  
v rodině. Primárním cílem služby Doprovázení je zlepšení situace dětí vyrůstajících 
v náhradní rodinné péči (NRP). Služba vede ve svém důsledku k podpoře rodiny, 
její stabilizaci, ke zlepšení komunikace uvnitř rodiny, a k prevenci obtíží. V průběhu 
roku 2012 jsme poskytli službu Doprovázení celkem 18 rodinám, a podpořili tak 
40 dospělých a 31 dětí. Rodiny se zúčastnily tří víkendových terapeuticky 
zaměřených setkání.

Důležitou cílovou skupinou Doprovázení byly náhradní příbuzenské rodiny. 
Pěstouni v těchto rodinách neprocházejí žádnou přípravou, která by jim pomohla 
zaujmout místo chybějících rodičů. Smyslem bylo pomoci včas, efektivně a rychle 
řešit vzniklé problémy tak, aby se rodina stala plně funkční, schopna překonávat 
překážky vyplývající, jak z generačních rozdílů, tak z nestandardních rodinných 
vazeb. Podpora rodin, kde o děti pečují prarodiče nebo jiní příbuzní, je z hle-
diska zdravého vývoje dítěte velmi důležitá. Dítě v rodině příbuzného není vytrženo  
ze svých přirozených rodinných vazeb. Ve svém důsledku intenzivní práce 
průvodců přispívala k prevenci selhání náhradních rodičů – prarodičů (a dalších 
příbuzných) v jejich rodičovských rolích vůči svěřeným dětem.

VzdĚláVacÍ a teraPeutické 
sluŽBY
V roce 2012 jsme v rámci projektu realizovali vzdělávací akce pro náhradní rodiny:
•	  odborné vzdělávací semináře
•	  terapeutické a vzdělávací víkendy pro celé rodiny
•	  zážitkové a vzdělávací víkendy pro mladistvé
•	  letní pobyty pro náhradní rodiny

Od roku 2011 probíhá pravidelné setkávání náhradních rodičů v rámci říčanského 
klubu, za rok 2012 jsme zrealizovali celkem 10 klubových setkání. Pro rodiče 
byla připravena témata např. Supervize v náhradní rodině, Šikana, Video trénink 
interakcí, Jak řeknu dítěti, že je adoptované, Canisterapie.

Děti mají v rámci klubu zajištěn svůj výtvarný nebo sportovní program. Klub je určen 
nejen náhradním rodinám, ale i rodičům, kteří o náhradní rodinné péči uvažují.
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Celkem jsme projektem podpořili 347 klientů z náhradních rodin.

V rámci projektu jsme nově v roce 2012 vzdělávali také odbornou veřejnost  
– zástupce OSPOD a neziskových organizací:
•	 případové konference
•	 vzdělávací semináře a facilitační výcviky

V rámci vzdělávacích seminářů „Jak uspořádat případovou konferenci“ a 
„Dvoudenního tréninkového semináře facilitačních dovedností“ jsme proškolili 
značnou část pracovníků Pardubického kraje, seminářů se zúčastnilo 95 zástupců 
OSPOD a neziskových organizací v kraji.

Seminářů Jak uspořádat případovou konferenci se zúčastnilo 106 pracovníků.

Pětidenních facilitačních výcviků a dvoudenních seminářů/výcviků se zúčastnilo 
celkem 83 zástupců z řad sociálních pracovníků a neziskových organizací z celé 
ČR.

Během celého roku 2012 jsme v rámci celé ČR facilitovali 26 případových  
konferencí.

Vzhledem k velkému zájmu o náš výcvik jsme podstoupili proces akreditace  
a získali jsme jak akreditaci OS Rozum a Cit jakožto vzdělávací instituce, tak i 
akreditaci pro dvoudenní tréninkový seminář Jak zorganizovat případovou 
konferenci a pro pětidenní tréninkový výcvik Jak facilitovat případovou konferenci 
k datu 17. 9. 2012. 

Dále jsme v Praze a Brně uskutečnili 4 prezentace na téma případové práce  
pro opatrovnické soudce, OSPOD, zástupce MPSV a vedoucí pracovníky KÚ.
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odlehčujÍcÍ sluŽBa
Během roku 2012 jsme poskytli našim klientům službu v počtu 710 hodin přímé 
práce s dětmi, z toho bylo uskutečněno 6 víkendových pobytů a 2 výlety 
pro děti. V průběhu projektu byla navázána spolupráce s 20ti náhradními rodi-
nami, které využily jednorázově či pravidelně některou z forem odlehčení. Práce 
v rodinách probíhala dle předem stanovených kritérií na základě zmapování in-
dividuálních potřeb jednotlivých klientů. Odlehčení se v průběhu roku účastnilo 
42 dětí, odlehčili jsme 32 pečujícím osobám. Rodiny si na službu přispívaly 
symbolickou částkou 30 Kč/hodinu. 
 
terénní péče o děti 
Služba byla „šitá na míru“ jednotlivým rodinám, které s námi uzavřely dohodu  
o spolupráci. S dětmi strávený čas jsme věnovali výchovně-vzdělávacím  
a kreativním činnostem dle individuálních plánů. Děti jsme podporovali především 
v navazování sociálních vazeb, získávání nových životních zkušeností a rozvíjeli 
jsme jejich individuální zájmy. Naši službu využila například rodina, ve které žije 
chlapec s poruchou autistického spektra, který se obtížněji zařazuje do společnosti 
vrstevníků. 
 
VíkendoVé pobyty 
Kapacita šesti pobytů byla 40 míst a byla i v letošním roce do posledního místa 
naplněna. Všechna víkendová setkání dětí z náhradních rodin probíhala vždy  
od pátku do neděle v prostorách FOD, Chabařovická, Praha. Novinkou roku 2012 
bylo rozšíření programu víkendů o canisterapii a návštěvy divadla na Kampě. 
Každý pobyt se uskutečnil výlet spojený s poznáváním hlavního města Prahy  
(např. Vyšehradský Advent, ZOO, Karlův most a Mostecká věž). Nezbytnou 
součástí pobytů byly také výtvarné činnosti (např. výroba vánočních ozdob, 
šperků, keramických perníčků) a vaření (např. pečení vánoček). 
 
Výlety pro děti 
Výlet jsme uskutečnili na Hrad Stránov a do Prahy, kde jsme se s dětmi účastnili 
mikulášské besídky a promítání filmu „Kozí příběh se sýrem“.
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ÚčaSt pracoVníků na odborných Setkáních   
a VýcVicích V oblaSti nrp V roce 2012

názeV akce a míSto konání Forma naší ÚčaSti

Kulatý stůl na téma Psychiatrie - Plzeň Aktivní účast

Setkání otevřené skupiny NNO pracující s ohroženými 
dětmi a mládeží – Praha. Téma:
•	 Novela zákona o sociálně právní ochraně dítěte
•	 Dítě s psychiatricky nemocným rodičem
•	 Dluhy

Aktivní účast

Odborný seminář na půdě Parlamentu ČR na téma péče  
o ohrožené děti do tří let věku v ČR - Praha

Aktivní účast

Kazuistický seminář mezioborové skupiny - Praha Aktivní účast

Seminář na téma Sexualita v ústavních zařízeních - Praha Účast

Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací 
pro pěstounskou péči na přechodnou dobu – Velké Bílovice 
a Brno

Účast

Seminář MPSV na téma Novela zákona o sociálně právní 
ochraně dítěte „Je to na Vás!“ – Praha

Účast

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – Praha Účast

Vzdělávání na téma Expresivní přístupy – Praha Účast

Diskusní setkání na téma Případová konference v práci  
s rodinami a ohroženými dětmi - Praha

Aktivní účast

Kulatý stůl na závěr projektu „Bezpečný začátek“ podpořený 
nadací OKD – Praha

Zorganizování  
a uskutečnění – naše 
vlastní akce

Porada vedoucích pracovníků Krajského úřadu 
Středočeského kraje – Praha

Aktivní účast

Výcvik mediátorů – Praha Účast

Setkání mezirezortní skupiny MPSV – Praha Aktivní účast

Setkání zástupců neziskových organizací v oblasti NNO 
„Komunikační mosty“ – Praha

Aktivní účast  
a zastupování navenek

Seminář Pěstounská péče na přechodnou dobu – Praha Zorganizování  
a uskutečnění – naše 
vlastní akce
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názeV akce a míSto konání Forma naší ÚčaSti

Tisková konference „Mosty“ – Praha Aktivní účast

Konference Možnosti náhradní rodinné péče v kontextu 
deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb – Praha

Aktivní účast

Konference Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů 
– Brno

Účast

Instruktorský kurz Účast

Tisková konference „Odsouzení“ - Praha Aktivní účast

Výcvik lektorů „Princip vztahové vazby v sociálně právní 
ochraně“ - Praha

Aktivní účast

Metodické setkání pracovníků OSPOD Středočeského kraje  
– seminář na téma Případové konference v práci OSPOD  
– Kralupy n. Vltavou

Aktivní účast

Konference o krizové intervenci - Praha Aktivní účast

Přednáška na konferenci „Nejen o náhradním rdičovství“ 
Karlovy Vary

Aktivní účast

Seminář „Cesta k rodičům“ – D.Hughes – Praha Účast

Seminář v Domě na půl cesty – Praha Účast

Rozhlasové natáčení – Regina – Třináctka Aktivní účast

Seminář Romská rodina – Pardubice Účast

Konference MPSV Veletrh dobré praxe – Praha Účast

Setkání pěstounů na přechodnou dobu – Praha Aktivní účast

Křest knihy ve Středisku náhradní rodinné péče – Praha Účast

Dále jsme jsme spolupracovali na přípravách pěstounů ve Středočeském kraji, 
přednášeli o NRP na ZŠ Magic Hill, v mateřských a rodinných centrech (Karviná, 
Roudnice nad Labem, Beroun) a prezentovali jsme naše služby v OS Letní dům, 
VOŠ Jasmínová, v rámci semináře J.Prekopové Láska v rodině a na řadě pracovišť 
OSPOD.
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FinančnÍ zPráVa
rozVaha k 31. 12. 2012

aktiVa celkem  1 085 834 kč paSiVa celkem  1 085 834 kč 

dlouhodobý majetek 
celkem

0 kč Vlastní zdroje celkem  546 360 kč 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek

 20 924 Kč Výsledek hospodaření 
celkem

 546 360 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek

 300 702 Kč Účet výsledku hospodaření  303 652 Kč 

Oprávky DDNM -20 924 Kč Nerozdělený zisk 
minulých let

 242 708 Kč 

Oprávky DDHM -300 702 Kč cizí zdroje celkem  539 474 kč 

krátkodobý majetek 
celkem

 1 085 834 kč krátkodobé závazky 
celkem

 423 589 kč 

pohledávky celkem  146 510 kč Dodavatelé  65 844 Kč 

Poskytnuté zálohy  7 280 Kč Zaměstnanci  218 966 Kč 

Odběratelé  2 655 Kč Závazky k institucím (SP+ZP)  88 422 Kč 

Dohadné účty aktivní  136 575 Kč Přijaté zálohy  1 390 Kč 

krátkodobý finanční 
majetek celkem

 939 324 kč Ostatní přímé daně  18 842 Kč 

Pokladna  10 990 Kč Závazky ze vztahu ke 
státnímu rozpočtu

 19 000 Kč 

Peníze na cestě  0 Kč Jiné závazky  2 480 Kč 

Účty v bankách  928 334 Kč Dohadné účty pasivní  8 645 Kč 

Jiná aktiva celkem  0 kč Jiná pasiva celkem  115 885 kč 

Příjmy příštích období  0 Kč Výnosy příštích období  115 885 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 soustředěny na 
jednom bankovním účtu vedeném u Raiffeisen Bank.

Kladný výsledek hospodaření byl dosažen rozdílem výnosů a nákladů  
z poskytovaných služeb a ze získaných peněžních darů. 

dohadné účty aktivní – doplatky grantů, které OS obdrží vždy po kontrole 
předloženého vyúčtování dárcem.

krátkodobé závazky organizace –  došlé faktury neuhrazené k 31. 12. 2012, 
které se týkají  tohoto roku, nevyplacené mzdy  za prosinec  2012 včetně 
odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň zálohová a srážková, zákonné poj.
KOOPERATIVA). 

dohadné účty pasivní – náklady věcně i časově související s rokem 2012,  
na konci roku však nebyla k dispozici faktura.

Výnosy příštích období – prostředky získané v grantových řízeních v roce 2012, 
ale určené k čerpání až v roce 2013.

Úplná účetní závěrka včetně přílohy  za rok 2012 je uložena v sídle organizace.
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Výkaz ziSků a ztrát k 31. 12. 2012
náklady celkem  5 758 372 kč VýnoSy celkem  6 062 024 kč 

Spotřebované 
nákupy

 220 365 kč tržby z prodeje služeb  822 111 kč 

Spotřeba materiálu  151 028 Kč ostatní výnosy celkem  168 kč 

Spotřeba energie  69 337 Kč Úroky  168 Kč 

Služby celkem  1 927 372 kč Jiné ostatní výnosy  0  Kč 

Opravy a udržování  23 136 Kč přijaté příspěvky celkem  2 484 500 kč 

Cestovné  42 501 Kč Přijaté příspěvky (vč. darů)  2 484 500 Kč 

Ostatní služby  1 861 735 Kč provozní dotace celkem  2 755 245 kč 

osobní náklady 
celkem

 3 564 832 kč Provozní dotace  2 755 245 Kč 

Mzdové náklady  2 770 193 Kč 

Zákonné sociální 
pojištění

 794 639 Kč 

daně a poplatky 
celkem

 6 500 kč VýSledek 
hoSpodaření

  303 652 kč  

Ostatní daně 
a poplatky

 6 500 Kč 

ostatní náklady 
celkem

 39 303 kč 

Jiné ostatní náklady  39 303 Kč 
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přehled zdroJů FinancoVání
zdroJ částka % podíl

dotace celkem  2 755 245 kč 45

MPSV – odbor rodiny a dávkových systémů  1 715 565 Kč 

MPSV – odbor sociálních služeb a sociálního 
zabezpečení

 601 000 Kč 

Magistrát hl. města Prahy  300 000 Kč 

Úřad práce – OPLZZ  138 680 Kč 

nadace, nadační fondy celkem  2 484 500 kč 41

z toho: Nadační fond J&T  1 219 921 Kč 

Nadace Tereza Maxová dětem  400 000 Kč 

Nadační fond ALBERT  300 000 Kč 

Nadace OKD  208 294 Kč 

Nadační fond Rozum a Cit  89 000 Kč 

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem  50 000 Kč 

Nadace rozvoje občanské společnosti  28 363 Kč 

Nadace České spořitelny  20 000 Kč 

Nadace Naše dítě  13 000 Kč 
Nadační fond Veolia  7 200 Kč 

Firemní  a ostatní drobné dary  148 722 kč 

ostatní – příjmy od uživatelů, úroky apod.  822 279 kč 14

VýnoSy celkem  6 062 024 kč 100

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
nákladoVá položka/číSlo proJektu 201 202

osobní náklady celkem  1 104 753 kč  707 153 kč 

Mzdy – zaměstnanci  a dohody o prac. činnosti 779 110 Kč  442 657 Kč 

Mzdy – dohody o provedení práce  61 538 Kč  104 242 Kč 

Odvody – sociální a zdravotní pojištění  264 105 Kč  160 254 Kč 

provozní náklady celkem  506 718 kč  586 108 kč 

materiálové náklady celkem  31 504 kč  37 666 kč 

  z toho:   výtvarné potřeby  0 Kč  6 822 Kč 

kancelářské potřeby  9 729 Kč  6 366 Kč 

pohonné hmoty  5 650 Kč  18 977 Kč 

ostatní  16 125 Kč  5 501 Kč 

nemateriálové náklady celkem  475 213 kč  548 442 kč 

Cestovné  4 920 Kč  1 881 Kč 

Energie (plyn, elektřina)  24 244 Kč  13 300 Kč 

Nájemné (kanceláře, prostory na  akce, auto)  92 952 Kč  67 581 Kč 

Služby – z toho:   ubytování klientů 0 Kč  105 512 Kč 

stravování klientů 0 Kč  86 483 Kč 

lektorné 0 Kč  110 700 Kč 

telefony + poštovné  37 839 Kč  19 780 Kč 

tisk materiálů  117 504 Kč  4 144 Kč 

školení a kurzy  7 370 Kč  1 760 Kč 

účetnictví, finanční řízení,právní služby  150 933 Kč  111 119 Kč 

supervize  9 544 Kč  1 800 Kč 

ostatní (správa IT a web, grafik, PR služby)  11 150 Kč  4 288 Kč 

opravy a údržba  3 847 Kč  9 233 Kč 

Ostatní provozní náklady (pojištění, bank. popl. aj.)  14 911 Kč  10 862 Kč 

náklady celkem za proJekt  1 611 471 kč  1 293 261 kč 

Individuální projekt - osobní asistence

Projekt  Osvěta  na podporu NRP

Projekt Vzdělávejte se pro růst - pro zaměstnace  RaC

Nadprojektové náklady

náklady organizace celkem

VySVětliVky:
projekt 201 – Poradenské centrum
projekt 202 – Vzdělávací a terapeutické služby
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 203  209 celkem

 1 440 512 kč  186 095 kč  3 438 513 kč 

 995 603 Kč  93 423 Kč 

 123 115 Kč  57 581 Kč 

 321 794 Kč  35 091 Kč 

 607 844 kč  365 018 kč  2 065 687 kč 

 46 715 kč  26 398 kč  142 284 kč 

 3 022 Kč  0 Kč 

 10 787 Kč  5 241 Kč 

 22 453 Kč  14 196 Kč 

10 453 Kč  6 961 Kč 

 561 129 kč  338 620 kč  1 923 404 kč 

 19 698 Kč  15 486 Kč 

 27 707 Kč  4 558 Kč 

 105 919 Kč  32 220 Kč 

 22 525 Kč 0 Kč 

21 675 Kč  0 Kč 

 67 300 Kč  226 280 Kč 

 35 497 Kč  14 945 Kč 

 5 738 Kč  25 826 Kč 

21 110 Kč  0 Kč 

 177 328 Kč  8 600 Kč 

 25 604 Kč  0 Kč 

 9 476 Kč  0 Kč 

 10 165 Kč  0 Kč

 11 387 Kč  10 705 Kč 

 2 048 356 kč  551 113 kč  5 504 200 kč 

 28 363 kč 

 14 721 kč 

 138 905 kč 
 72 183 kč 

 5 758 372 kč 

VySVětliVky:
projekt  203 – Doprovázení 
projekt  209 – Vzdělávání odborníků a NNO, případové konference 
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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., metroprojekt a. s.,  
Sudop praha a. s., albi a. s. a dalším drobným dárcům. 

ING Bank Fond Nadace TMD
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