VÝROČNÍ

ZPRÁVA 2017

SMYSLUPLNOST

Usilujeme o to, aby každé dítě vyrůstalo v milující rodině.

TÝMOVOST

Vztah založený na respektu, důvěře a zodpovědnosti – jsme na jedné lodi.

TVOŘIVOST

Neustále hledáme individuální přístup k rodinám a k sobě navzájem.

RŮST

Slyšíme se, učíme se navzájem, rosteme společně.

ODBORNOST
Pomáháme s rozumem a citem.

VÁŽENÉ DÁMY,
VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
Rozum a Cit, z.s.vstupuje do roku, kdy oslaví svou pomyslnou zletilost. Již od roku
2000 nabízí podporu náhradním rodinám, které se rozhodly poskytnout svou lásku
a péči dětem, jež nemají to štěstí, že mohou vyrůstat ve své biologické rodině.
Příběhy těchto dětí jsou často velmi smutné a v každodenním životě přinášejí celou
řadu složitých situací. Díky odborné podpoře našich pracovníků měli náhradní
rodiče možnost lépe porozumět dětem, které do jejich rodin přicházely.
V praxi se ukazuje, že podpora náhradních rodin je velmi důležitá, stejně tak jako
je důležité zapojení všech institucí, které s náhradní rodinou přicházejí do styku
a mohou jí v náročných situacích pomoci. Z tohoto důvodu jsme iniciovali vznik
mezioborových skupin, jejichž hlavním cílem je navázání mezioborové spolupráce
a vytvoření sítě služeb se zaměřením na podporu pěstounských rodin. Do podpory
náhradních rodin se tak podařilo zapojit zástupce z oblasti školství, sociálních
služeb, policie i pracovníky sociálně-právní ochrany dětí.
Vedle služeb zaměřených na podporu již stávajících náhradních rodin jsme se
v roce 2017 snažili zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči také mezi širokou
a odbornou veřejností. Zrealizovali jsme kampaň zaměřenou na budoucí náhradní
rodiče a o své zkušenosti jsme se podělili na setkáních a vzdělávacích akcích pro
odborníky zajímajícími se o oblast náhradní rodinné péče.
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům naší organizace, kteří svou odborností,
lidským přístupem a pochopením poskytovali podporu náhradním rodinám,
dobrovolníkům za jejich čas, který věnovali dětem z náhradních rodin a všem
partnerům a donorům za projevenou důvěru a podporu.
Lucie Příhodová Pešková
Výkonná ředitelka

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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DOPROVÁZENÍ
Alice Kunešová – vedoucí služby Doprovázení
Nově narozené dítě většinou znamená pro své rodiče a nejbližší okolí štěstí.
Všichni o ně s radostí pečují, dávají mu svou lásku a dbají o to, aby jejich dítě
co nejlépe prospívalo. Bohužel je ale spousta dětí, které se svými rodiči vyrůstat
nemohou – rodiče zemřeli nebo se o ně nedokázali či nechtěli starat a své dítě
tak přivedli do zcela nefunkčního prostředí. Důvody neschopnosti péče rodičů
mohou být různé – nízký věk rodičů, nezralost osobnosti rodičů, drogová závislost,
kriminální způsob života atd. V takové situaci nastupuje systém náhradní rodinné
péče, mezi jehož hlavní pilíř patří pěstounská péče. Pěstounská péče je spolu
s adopcí z dlouhodobého hlediska nejpřínosnějším typem náhradní rodinné
péče pro dítě, ale i celou společnost. Dítě v pěstounské péči žije v bezpečném
rodinném prostředí, kde se může učit pozorováním, nápodobou a připravuje se tak
na zcela běžný život ve společnosti. Nejdůležitější pro dítě je však možnost
navázat se na jednu pečující osobu a získat tak neskutečně významný pocit
bezpečí, lásky a sounáležitosti. Tato dovednost je pro dítě velmi důležitá, neboť
ji bude moci hojně využívat celý život – naučí se vytvářet vztahy, rozlišovat to
správné od nesprávného a mimo jiné bude i schopno najít si vhodného partnera
a založit vlastní zdravou a funkční rodinu.
Rozlišujeme tři druhy pěstounské péče: pěstounská péče příbuzenská,
pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská péče na přechodnou dobu.
Pokud už dojde k situaci, kdy dítě nemůže vyrůstat se svými biologickými
rodiči, je v ideálním případě svěřeno do péče nejbližších příbuzných, kteří
jsou schopni se o ně postarat, a dítě tak zůstává ve své biologické rodině.
Do pěstounské péče na přechodnou dobu se dostává dítě z rodiny, kde
se vyskytl nějaký problém, který se ale rodiče rozhodli aktivně řešit a potřebují
na to určitý čas – většinou se jedná o situaci, kdy se rodiče například rozhodnou
podstoupit léčbu závislosti, čeká je výkon trestu odnětí svobody apod. Rodič si
tedy může uspořádat svůj život, připravit si podmínky pro výchovu svého dítěte
a poté je mu dítě svěřeno zpět do jeho péče. Pěstouni na přechodnou dobu jsou
pečlivě vybraní lidé, kteří prošli náročným vzděláním. Pěstounství se pak stává
jejich povoláním.
Po vyčerpání výše uvedených možností přichází na řadu pěstounská péče
dlouhodobá, kdy se dítěte ujme pro ně cizí osoba, osoba, která prošla
odpovídajícím vzděláváním a byla vyhodnocena jako vhodná stát se pěstounem.
Rozhodnutí stát se pěstounem klade na člověka vysoké psychické, fyzické,
ale i finanční nároky. Proto byla v roce 2013 zřízena služba Doprovázení.
Každý pěstoun je povinen uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče u nějaké
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organizace, která tuto službu nabízí. Pěstoun a v podstatě celá rodina tak získá
svého průvodce – odborníka, který je s rodinou v pravidelném osobním kontaktu
minimálně jednou za dva měsíce. Průvodce poskytuje pěstounovi poradenství,
spolupracuje s různými institucemi (škola, OSPOD, úřady, soudy, policie)
a zajišťuje služby, jako jsou:
• asistovaný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, pokud to je v zájmu dítěte
• případové konference, které jsou nástrojem k řešení možných problémů
v rodině
• vzdělávání pěstounů, které je ze zákona jejich povinností
• odlehčovací aktivity pro pěstouny a jim svěřené děti – pořádání různých
akcí, finanční příspěvek na letní tábory či lyžařské výcviky dětí
• respit – krátkodobá péče o dítě po dobu, kdy se pěstoun nemůže o dítě
starat (hospitalizace v nemocnici, vyřizování úředních záležitostí apod.), respit
je přesně specifikován zákonem
• zprostředkování odborné psychologické nebo terapeutické péče
Průvodce s pěstounem a dítětem vytvářejí Plán práce s rodinou, kde si společně
stanoví krátkodobé i dlouhodobější cíle spolupráce i postup, jak cílů dosáhnout
a jak jejich dosažení rozpoznat. Plán práce je pravidelně minimálně jednou ročně
aktualizován. Spolupráce je tedy vysoce individualizovaná a specializovaná
na konkrétní situaci v dané rodině, důraz je kladen vždy na zájem dítěte.
K 31. 12. 2017 jsme na základě platné Dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen
„Dohoda“) spolupracovali s celkem 250 rodinami v 5 regionálních pracovištích
(Říčany, Praha, Plzeň, Kutná Hora, Benešov). V průběhu roku bylo ukončeno
celkem 39 Dohod z důvodu zletilosti svěřeného dítěte nebo z rozhodnutí
pěstouna a uzavřeno bylo 45 nových Dohod. S rodinami spolupracovalo
celkem 23 průvodců.
Následující přehledová tabulka uvádí složení našeho klientského portfolia v roce
2017, resp. početní zastoupení jednotlivých forem pěstounské péče.
CELKOVÝ POČET DOPROVÁZENÝCH RODIN V ROCE 2017
…z toho pěstounská péče na přechodnou dobu

250
28

…z toho příbuzenská pěstounská péče

155

…z toho dlouhodobá pěstounská péče

67

…z toho handicapovaných dětí

26

V roce 2017 jsme celkově spolupracovali s 28 pěstouny na přechodnou dobu,
kteří pečovali o 43 dětí. 19 dětí se vrátilo do svých biologických rodin, 6 našlo
Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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svůj trvalý domov u adoptivních rodičů, přičemž v jednom z případů se jednalo
o mezinárodní adopci. O 8 dětí pečují dlouhodobí pěstouni, 1 dítě bylo předáno
do ústavní péče a zbývajících 9 dětí zůstávají v péči pěstounů na přechodnou dobu
i po sledovaném období.
KAZUISTIKA
Poručnice vychovává svého sedmiletého vnuka Michala od narození. Drogově
závislá matka, která je opakovaně ve výkonu trestu, byla zbavena rodičovské
odpovědnosti. Poručnice ji odmítá považovat za svou dceru a Michalovu matku,
nerada o ní hovoří. Michal byl do svých pěti let přesvědčen, že je synem poručnice
a její děti (jeho strýc a tety) jsou jeho biologičtí sourozenci.
Průvodkyně v rodině s poručnicí několik let hovořila na téma identity a o potřebě
Michalovi sdělit informace o jeho původu a rodinných vztazích. Poručnice měla
velké obavy z toho, jak Michal sdělení přijme, opakovaně odmítala o minulosti
hovořit.
Bylo známo, že má Michal biologického bratra Martina o dva roky mladšího, než
je on sám. Poručnice měla ale pouze jednu jeho fotografii z porodnice a nevěděla,
kde se Martin nyní nachází.
Průvodkyně ve spolupráci s OSPOD začala Martina hledat. Zjistila, že byl umístěn
do pěstounské péče do rodiny 20km vzdálené od rodiny poručnice. Na základě
této informace průvodkyně znovu hovořila s poručnicí o důležitosti sdělení
pravdivých informací o rodině Michalovi. Poručnice přistoupila na návrh průvodkyně
a společně vymyslely pohádku, pomocí které byl Michalovi vysvětlen jeho rodinný
příběh. Michal přijal informace naprosto bez problémů, ve školce se začal chlubit
tím, že když mají některé děti dva tatínky, on má dvě maminky. Poručnici se velice
ulevilo.
Průvodkyně rodiny poručnice se propojila s průvodkyní rodiny, která měla
v péči Martina, a dohodlo se setkání všech pečujících. Na schůzce byla přítomna
poručnice, její průvodkyně a pěstounští manželé s jejich průvodkyní. Po počátečním
ostychu a obavách, zda poručnice nebude chtít získat do péče i vnuka Martina,
se vyjasnily informace a rodiny se sblížily a dohodly na setkání s dětmi.
Následující kontakt proběhl velmi dobře, Michal s Martinem a dětmi z pěstounské
rodiny se začali kamarádit. V průběhu dalších let se rodiny propojily, s dětmi
se potkávají, strávily společný čas v lázních a z poručnice a pěstounky se staly
přítelkyně. Pěstounka se na poručnici obrací pro informace o matce chlapců
i s dotazy ohledně pěstounské péče. Michal nastoupil na základní školu, rozumí
rodinným vztahům, s poručnicí si o své minulosti povídá a ve škole nemá problém
o své rodině otevřeně mluvit. Poručnice udělala velký posun ve svém přístupu
a nyní spolu s průvodkyní pracují na zlepšení vztahu k matce.
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Práce s pěstounskými rodinami klade vysoké profesní nároky na pracovníky,
kteří pozici průvodce vykonávají. V rámci projektu „Kompetenční model
pracovníka Doprovázení“ jsme se zaměřili na standardizaci multidisciplinárních
kompetenčních požadavků na pracovníky Doprovázení, sjednocení procesů
rozvoje požadovaných kompetencí. Cílem je vytvoření komplexního nástroje
řízení kvality práce průvodců v oblasti náhradní rodinné péče a jeho přijetím
jako standardu v organizacích zabývajících se doprovázením pěstounů. Projekt
je realizován za finanční podpory nadace Sirius.
AKCE PRO DĚTI A MLADISTVÉ V RÁMCI SLUŽEB ODLEHČENÍ
Služba Doprovázení zahrnuje i realizaci odlehčovacích akcí. Naše nabídka
obnášela v roce 2017 celkově 15 jednotlivých programů ve třech rozsahových
formátech, viz tabulka a graf.
AKCE PRO DĚTI A MLADISTVÉ V ROCE 2017

AKCE

Počet realizovaných akcí pro děti a mladistvé celkem

8

…z toho letní tábory

2

…z toho víkendové pobyty

3

…z toho jednodenní akce (výlety, tvořivé dílny…)

3

2

3
3

Letní tábory
Jednodenní akce
Víkendové pobyty

Graf č. 1 – Akce pro děti a mladistvé (počet realizovaných akcí)

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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PORADENSKÉ CENTRUM
PRO NÁHRADNÍ RODINY
Filip Rosenkranc – vedoucí Poradenského centra
Posláním Poradenského centra je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné
péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám
a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Poskytujeme pomoc náhradním rodičům
při výchově přijatých dětí, podporujeme jejich informovanost a kompetence
k řešení konkrétních situací a problémů, kterými rodina prochází.
Pod jednou střechou poskytujeme pestrou síť služeb, která nám umožňuje nabídnout takovou pomoc, která je nejvíce potřeba:
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SLUŽBA

SMYSL

Telefonické, osobní a e-mailové
poradenství

Orientace v právech a povinnostech
náhradních rodin

Asistovaný kontakt

Realizace asistovaných setkání dětí
v pěstounské péči s jejich biologickou
rodinou

Vyšetření attachmentu

Pochopení prožívání a potřeb dítěte,
zmapování vztahové vazby (citového
pouta) a doporučení další vhodné
služby

Rodinná a dyadická terapie

Tvorba léčivých vztahů v náhradní
rodině, navázání bezpečné citové
vazby

Terapeutická podpora dětí

Pomoc se zpracováním životního
příběhu a s léčbou traumat

Terapeutická a supervizní podpora
náhradních rodičů

Podpora při větších osobnostních
změnách potřebných k výchově
svěřených dětí, krátkodobá podpora
v obtížných situacích

Svépomocné a terapeutické skupiny

Pravidelná podpora a zvyšování
rodičovských kompetencí
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Rok 2017 v číslech
• 226 poradenských konzultací po telefonu, e-mailu i osobně
• 25 setkání seberozvojových skupin náhradních rodičů
• 96 hodin vyšetření attachmentu pro 22 náhradních rodin
• 729 hodin terapeutických konzultací
• 38 asistovaných setkání dětí v NRP s jejich biologickými rodiči
Základním pilířem efektivnosti a rozvoje našich terapeutických služeb pro náhradní
rodiny v roce 2017 bylo vyšetření attachmentu (dále jen ATT). Díky němu společně
s náhradními rodiči můžeme detailně pochopit prožívání a potřeby dětí a indikovat
následnou terapeutickou službu. V roce 2017 z vyšetřených dětí 88 % mělo
závažnou poruchu attachmentu a doporučenou další psychoterapeutickou léčbu.
V roce 2017 jsme začali poznatky z vyšetření ATT využívat ve službě Asistovaného
kontaktu. Ve dvou případech vyhodnocení poukázalo na nevhodně probíhající
kontakt s biologickými rodiči, svolali jsme případové setkání a doporučili upravit
kontakt tak, aby více vyhovoval potřebám dítěte. Vyhodnocení ATT u dítěte
obsahuje řadu projektivních technik, které nám mohou pomoci v případě sporných
asistovaných kontaktů s biologickou rodinou, kdy dítě na setkávání reaguje
výrazným zhoršením prožívání a chování.
Rozvoj služeb Poradenského centra byl finančně podpořen Nadací J&T,
Středočeským a Plzeňským krajem a městem Benešov.

VZDĚLÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN
David Černík – vedoucí Vzdělávání náhradních rodin
V roce 2017 jsme svým klientům nabídli a realizovali celkem 113 vzdělávacích akcí
v pěti ustálených formátech. Do nabídky bylo zařazeno přes 40 témat, na kterých se
podílelo na tři desítky odborných lektorů. Nejžádanějšími tematickými oblastmi ze
strany pěstounů se staly vzdělávací programy zaměřené na práci s identitou dítěte
a kontaktem s biologickou rodinou, témata orientovaná na role jednotlivých členů
celého systému (náhradní) rodinné péče, na rodinné vazby a vztahy (attachment),
terapeutické rodičovství a výchovu dětí v různých vývojových etapách, na práci
s názorem dítěte a komunikaci s dítětem, zvládání krizových situací a jiné.
Potřebné zastoupení měly i kluby poskytující prostor ke sdílení pěstounských
zkušeností. Pěstouni na přechodnou dobu vyhledávají spíš odbornější témata,
u příbuzenských je častější potřeba sdílení.

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Podrobnější číselný přehled uvádíme v následující tabulce a grafech.
AKCE PRO PĚSTOUNY V ROCE 2017

AKCE

HODINY

Počet realizovaných akcí pro pěstouny celkem

113

760

…z toho jednodenních klubů zaměřených na sdílení

10

40

…z toho jednodenních klubů s tematickým
zaměřením

53

212

…z toho jednodenních seminářů

43

344

…z toho vícedenních seminářů

2

40

…z toho letních pobytů

5

120

5 2

43

63

Letní pobyty
Kluby
Jednodenní semináře
Vícedenní semináře

Graf č. 2 – Akce pro pěstouny (počet realizovaných vzdělávacích akcí)

40
120
344
252

Letní pobyty
Kluby
Jednodenní semináře
Vícedenní semináře

Graf č. 3 – Akce pro pěstouny (počet hodin realizovaného vzdělávání)

10

Rozum a Cit — www.rozumacit.org

PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH
NÁHRADNÍCH RODIČŮ
Díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem, Ministerstva práce a sociálních věcí
a spolupráci se Středočeským krajem byla v roce 2017 zrealizována kampaň
zaměřená na získání nových budoucích rodičů. V rámci kampaně probíhala
setkání se širokou veřejností, na kterých byla diskutována témata náhradní rodinné
péče. V červnu 2017 se uskutečnila beseda se zájemci o náhradní rodinnou
péči v prostorách městské knihovny v Benešově. Beseda se konala za mediální
podpory města Benešov. Další setkání s možnými budoucími pěstouny v menších
skupinkách proběhla v prostorách naší organizace v Praze a Říčanech.
V rámci projektu se uskutečnil také jeden cyklus příprav pro budoucí náhradní
rodiče v systému PRIDE. Skupinu budoucích náhradních rodičů tvořilo 6
párů ze Středočeského kraje – tři páry zájemců o osvojení, dva páry zájemců
o dlouhodobou pěstounskou péči, jeden pár zájemců o pěstounskou péči na
přechodnou dobu. Jeden pár zájemců o osvojení během příprav své preference
přehodnotil a rozhodli se být dlouhodobými pěstouny. Pomocí teoretických
informací a praktických zážitkových technik byli připravováni na možné situace,
které je mohou při náhradním rodičovství potkat. Ve skupině se připravovali
společně budoucí osvojitelé, pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu. Všichni
udělali během společného setkávání velký posun v náhledu na problematiku
náhradního rodičovství, někteří pod vlivem nově nabytých informací pozměnili formu
péče, jakou chtějí v budoucnu dětem poskytovat. V průběhu příprav budoucích
náhradních rodičů byla příležitost pracovat také 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.

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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VZDĚLÁVÁNÍ PRO ODBORNÍKY,
PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
Hana Kulichová – vedoucí Vzdělávání pro odbornou veřejnost
Rozum a Cit, z.s. formou seminářů nabízí odborníkům z řad OSPOD a nestátních
neziskových organizací předávání svých zkušeností z mnohaleté praxe v oblasti
náhradní rodinné péče.
V roce 2017 jsme realizovali 17 akreditovaných odborných seminářů,
kterými prošlo celkem 198 odborníků. Oblíbená témata, která nabízíme již
od roku 2009 - Jak zorganizovat případovou konferenci a následný výcvik
Jak facilitovat případovou konferenci – jsme postupně rozšířili o témata nová
– Jak komunikovat s dítětem, Příbuzenská pěstounská péče, Pěstounská péče
na přechodnou dobu, Asistovaný kontakt, Jak lépe porozumět dítěti v NRP a další.
Dále nabízíme semináře na klíč pro náhradní rodiče i odborníky v oblasti
NRP, v roce 2017 to bylo v tématech Budování identity, Virtuální svět a děti
v něm, Rituály ve výchově, Jak prožívá dítě ztrátu, Jemná dotyková terapie,
Zletilost – odchod dítěte z PP, Právní minimum pro pěstouny, kterých
se zúčastnilo celkem 106 účastníků.
Zajistili jsme facilitaci a ve většině i organizaci 20 případových konferencí,
kterých se zúčastnilo 158 účastníků. Proběhla jedna supervize facilitátorů,
kde své zkušenosti sdílelo 10 odborníků - facilitátorů případových konferencí.
Mezi nejčastěji řešená témata na případových konferencích patřila kontakt dětí
vyrůstajících v NRP se svými biologickými rodiči a školní problematika.
V nejbližší budoucnosti se plánujeme více zaměřovat na tzv. Interaktivní
případové konference pod vedením dítěte, které vytvářejí prostor pro zapojení
dítěte různého věku do rozhodovacích procesů a dítě má tak možnost přímo
vyjádřit své přání, názory a obavy.
Dále plánujeme nabídnout odborníkům především ve školství téma Jak
porozumět projevům dítěte vyrůstajícím v NRP, které nyní akreditujeme
u MŠMT a které je založeno na teorii attachmentu a na našich zkušenostech
se specifickými potřebami dětí v NRP.
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MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V
OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
V roce 2017 jsme v Hotelu Absolutum zorganizovali dvě neformální profesní
setkání se spolupracujícími pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí
a spolupracujícími pracovníky neziskových organizací, kteří se věnují problematice
NRP. Tato setkání se stala již tradiční formou, kdy je možné sdílet zkušenosti
z oblasti náhradní rodinné péče.
Setkání se zúčastnili odborníci z různých koutů České republiky. Propojení mezi
organizacemi a pracovníky, ať už jde o nově vzniklé organizace nebo organizace,
které mají delší zkušenost, považujeme za velmi užitečné.
V roce 2017 bylo tématem obou setkání sdílení zkušeností s pěstounskou péčí
na přechodnou dobu. S ohledem na krátkodobost umístění dětí do tohoto typu
péče se jako důležitá ukázala aktivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
Věříme, že i díky takovýmto setkáním se nám podaří ještě lépe spolupracovat
a hledat tak co nejlepší řešení pro konkrétní dítě a jeho rodinu, dotýkat se
systémových řešení a podívat se na svou vlastní práci z různých úhlů.
Další aktivitou zaměřenou na mezioborovou spolupráci je realizace projektu
„Znalost podporuje kvalitu“, který je finančně podpořen Nadací Sirius.
Předpokládaná realizace projektu je od září 2017 do dubna 2019. Cílem projektu
je zkvalitnit a zefektivnit spolupráci s pěstounskými rodinami a vytvořit funkční
systém jejich podpory založený na spolupráci mezi jednotlivými složkami odborné
pomoci. V průběhu projektu budou vytvořeny mezioborové skupiny složené
z pracovníků OSPOD, neziskových organizací, učitelů, výchovných poradců,
kteří budou spolupracovat na řešení problémových situací spojených s dětmi
umístěnými do pěstounských rodin.
Pracovníci naší organizace se dále zúčastnili různých odborných konferencí
a spolupracovali s dalšími profesními organizacemi.
Rozum a Cit, z.s. je aktivním členem Asociace Dítě a Rodina.

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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PERSONÁLNÍ OBLAST V ROCE 2017
Lucie Váně – personalistka organizace
K 31.12.2017 působilo v Rozum a Cit, z.s. celkem 34 stálých zaměstnanců,
z toho 6 zaměstnankyň bylo na mateřské či rodičovské dovolené. Převážná část
zaměstnanců pracovala na zkrácený úvazek, v přepočtu na úvazky vycházel jejich
počet na 20. Věkový průměr zaměstnanců byl 34 let. Mezi ženami byli 3 muži.
Cca 70 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, ostatní vyšší odborné nebo
středoškolské.
Rozum a Cit, z.s. používá kromě pracovního poměru jako další formu spolupráce
dohody o provedení práce nebo smlouvy o spolupráci, a to zejména v oblasti
lektorské činnosti, odlehčení, zajištění krátkodobé péče o děti v pěstounských
rodinách, asistovaného kontaktu a terapií.

35
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2013

2014
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2017

2018

Graf č. 4: Vývoj počtu zaměstnanců od 1. 1. 2013 (pouze pracovní poměr)
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31. 12. 2017 v tis. Kč
Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017

AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2848

2786

0

0

11

11

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

216

115

Oprávky DDNM

-11

-11

Oprávky DDHM

-216

-115

B. Krátkodobý majetek celkem

2848

2786

Pohledávky celkem
Poskytnuté zálohy
Odběratelé

136

263

54

117

0

8

Ostatní pohledávky

13

11

Dohadné účty aktivní

69

127

2708

2512

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna

14

25

2694

2487

Jiná aktiva celkem

4

41

Náklady příštích období

4

30

Účty v bankách

Příjmy příštích období

11

KOMENTÁŘ:
Stav účtů k 31. 12. 2017
Organizace Rozum a Cit, z.s. není založena za účelem podnikání a hospodaří
dle schválených Stanov. Vlastní pouze drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek evidovaný na rozvahových a podrozvahových účtech, peněžní prostředky
jsou soustředěny na jediném bankovním účtu u Raiffeisen Bank.
Dohadné účty aktivní – výše předpokládaného doplatku SPVPP dle uzavřených
smluv v roce 2017, předpokládaný doplatek grantu Nadace T. Maxové splatný
po závěrečném vyúčtování projektu.
Náklady příštích období – uhrazené faktury v roce 2017, ale nákladově
se vztahující k roku 2018 ( zákaznická podpora softw. produktu).

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Rozvaha k 31. 12. 2017 v tis. Kč
Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017

PASIVA CELKEM

2848

2816

338

234

91

3

247

231

Účet výsledku hospodaření

0

-16

Výsl. hosp.ve schval.řízení

0

A. Vlastní zdroje celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem

Nerozdělený zisk min. let
B. Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé

247

247

2510

2582

923

868

67

72

Ostatní závazky

2

44

Přijaté zálohy

8

Zaměstnanci

480

393

Závazky k institucím (SP+ZP)

237

189

Ostatní přímé daně

34

39

DPH

18

35

Závazky k rozpočtům ÚSC

1

0

Jiné závazky

10

3

Dohadné účty pasivní

66

93

Jiná pasiva celkem

1587

1714

Výnosy příštích období

1587

1714

Krátkodobé závazky organizace – došlé a neuhrazené faktury k 31. 12. 2017,
týkající se tohoto roku, nevyplacené mzdy za prosinec 2017 včetně odvodů,
předpis odvodu DPH z titulu nákupu služby ze zahraničí.
Dohadné účty pasivní – náklady věcně i časově související s rokem 2017,
k závěru roku však nebyl ještě k dispozici doklad.
Výnosy příštích období – převod nespotřebované části SPVPP 2017 do roku
2018, přijaté platby za semináře s termínem konání v roce 2018, převod části
grantů Nadace Sirius do následujícího roku (termín ukončení projektů v průběhu
roku 2019).
Úplná účetní závěrka včetně přílohy za rok 2017 je uložena v sídle organizace.
16
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energií
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem

14386 VÝNOSY CELKEM

14370

4176 Provozní dotace

12501

516 Přijaté příspěvky celkem
21 Přijaté příspěvky (dary)

1047
1047

179 Tržby za vlastní výkony

718

59 Ostatní výnosy celkem

104

3401 Zúčtování fondů

104

10128 Jiné výnosy

Mzdové náklady

7835

Zákonné sociální pojištění

2293

Daně a poplatky

14 VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

Ostatní náklady celkem

68

-16

KOMENTÁŘ:
Vykázaná ztráta byla způsobena nerealizací plánovaného dvoudenního semináře
v druhé polovině roku 2017 a jeho následné přesunutí do první poloviny roku 2018.
PŘEDSEDNICTVO ROZUM A CIT, Z. S.
Složení předsednictva do 31. 1. 2018:
• Předsedkyně předsednictva – Mgr. Jaroslava Máliková
• Člen předsednictva – Mgr. Juraj Málik
• Členka předsednictva – PhDr. Věduna Bubleová
Složení předsednictva od 1. 2. 2018:
• Předseda předsednictva – Mgr. Juraj Málik
• Členka předsednictva – PhDr. Věduna Bubleová
• Členka předsednictva – Ilona Pardeková

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Členění nákladových položek dle projektů (v tis. Kč)
POLOŽKA/ČÍSLO SLUŽBY, PROJEKTU

201

202

203

Spotřebované nákupy a služby celkem

392
7
12
0
12
2
19
1
16
1
23
85

73

3225
28

Kancelářské potřeby
Pořízený drobný dlohodobý hm.maj.
Pohonné hmoty
Výtvarné potřeby,pomůcky, odb.lit.
Ostatní
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Občerstvení na klubech a vzděl.akcích
Telefony+poštovné
Pronájem prostor + služby s nájmem spoj.

1

39
0

16
20
2

Externí lektoři, externí terapeuti, facilitátoři

12

14
5

1
131

0
5

Zprac. mezd a person.agenda,právní služby
IT služby + web
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Odvody - sociální a zdravotní pojištění
Ostatní provozní (pojištění, poplatky)celkem
NÁKLADY CELKEM

35

15

2

39
6
1324
953
50
321
8
1724

13
0
398
222
101
75
1
472

– Poradenské centrum
– Služba asistovaného kontaktu
– Doprovázení náhradních rodin
– Projekt „Kompetenční model pracovníka doprovázení“
– Náklady spojené s podáním žádosti na ESF
– Případová práce pro doprovázené rodiny

Rozum a Cit — www.rozumacit.org

152
48

CELKEM ZA ORGANIZACI

18

4

641

Doměrek DPH + penále

projekt 201
projekt 202
projekt 203
projekt 204
projekt 205
projekt 206

169
824
307
5
272

Odlehčení, respit, vzděl. pěstounů u jiných org.
Ostatní drobné služby nerozepsané

133
19

6

Stravování+ubytování
Školení, konference,supervize

150
20

Nájemné auto+drobné provozní
Tisky brožur a ost. materiálů

125

231
22
7622
5128
754
1740
43
10890

204

205

206

207

208

209

210

211

CELKEM

7

29

4

20

38
4

264
4
1
10

35

91

4178

1

3

21

53

1

25

2

2
10

1

14

1

59

13

65
135

184
21

1
1

1

3

2

1
3
1
16

16
13
9
41

23

202
36
210
985
312

3
3

11
123

20
266
272

4

206
641

1

29

1

7

2
65

77

44

31

0

42

33

24

21

0

10

14

11

0
72

29

81

64

243
96
92
55
1
281

0
12
5
355
198
90
67
7
626

50
333

0

68
0

103
10128
6703
1132
2293
60

35

91
21

14365
21
14386

projekt 207
projekt 208
projekt 209
projekt 210
projekt 211

– Projekt „Znalost podporuje kvalitu“
– Projekt „Jsme tu pro vás – systematická podpora dětí
v osvojení a jejich rodin“
– Vzdělávání v oblasti NRP
– Burza filantropie
– Vzdělávání v oblasti NRP

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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Zdroje financování v tis. Kč
Položka

Částka

Podíl

Dotace celkem

12 501

87,0%

Státní příspěvek na výkon PP (SPVPP)

11 789

Středočeský kraj – dotace na sociální služby

632

Město Benešov

30

Plzeňský kraj

50

Nadační příspěvky a dary celkem

1 046

Z toho: Nadace J&T

330

Nadace Terezy Maxové dětem

182

Nadační fond Rozum a Cit
Nadační fond Tesco

4
30

Nadace Sirius
120
Město Benešov

135

Firemní a ostatní drobné dary

360

5

Ostatní příjmy 252
celkem

823

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

719

Čerpání z Rezervního fondu
CELKEM ZDROJE

5,7 %
7,3 %

Graf č. 5: Skladba zdrojů financování
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5,7%

104
14 370

87 %

7,3%

Nadační příspěvky a dary
Ostatní příjmy
Dotace

100,0%

ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
V ORGANIZACI:
Poradenské centrum

12,0 %

Služba asistovaného kontaktu

3,3 %

Doprovázení náhradních rodin

75,8 %

Projekt "Kompetenční model
pracovníka Doprovázení"

0,5 %

Případová práce pro doprovázené rodiny

0,6 %

Projekt "Znalost podporuje kvalitu"

0,4 %

Projekt „Jsme tu pro vás – systematická
podpora dětí v osvojení a jejich rodin“

2,0 %

Vzdělávání v oblasti NRP

4,4 %

Burza filantropie

0,2 %

Náklady spojené s podáním žádosti na ESF

0,2 %

Tvorba webových stránek RaC

0,6 %

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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SOUHRN ČINNOSTÍ

V RÁMCI POVĚŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
A JEJICH REALIZACE V ROCE 2017
• 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
– v průběhu roku proběhly poradenské konzultace v rámci Poradenského centra.
• Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené – poradenství
proběhlo v rámci služby 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 služby Doprovázení a dále v rámci služby Vzdělávání.
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě – pomoc proběhla v rámci Poradenského centra i služby
Doprovázení.
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku – činnost byla realizována v rámci akcí pro děti (služba Doprovázení),
ale také v rámci vzdělávání náhradních rodičů, poradenských a terapeutických
konzultací (v rámci služby Doprovázení, Poradenského centra, služby
Vzdělávání).
• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – uzavírání dohod proběhlo
v rámci služby 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 služby Doprovázení
i Poradenského centra.
• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů – byly zrealizovány dva
běhy letního tábora se zaměřením na děti z náhradních rodin.
• Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny – byl zrealizován jeden běh příprav
v rámci projektu „Jsme tu i pro vás – systematická podpora dětí v osvojení
a jejich rodin“.
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ZA FINANČNÍ PODPORU NAŠICH
PROJEKTŮ DĚKUJEME:
• MPSV RODINA – podpora příprav zájemců o náhradní rodinnou péči
a podporu osvojitelským rodinám

• Středočeský kraj – podpora registrované sociální služby odborné poradenství
• Plzeňský kraj – podpora terapeutických služeb pro pěstounské rodiny Plzeňského
kraje

• Nadace J&T – podpora terapeutických služeb pro pěstounské rodiny
• Nadace Terezy Maxové dětem – podpora příprav zájemců o náhradní rodinnou péči
a podpora osvojitelským rodinám

• Nadace Terezy Maxové dětem – podpora terapeutických služeb pro pěstounské
rodiny

• Nadační fond Tesco – podpora realizace běhu letního tábora pro děti
z pěstounských rodin

• Město Benešov – podpora odborného sociálního poradenství a podpora vybavení
terapeutických prostor pobočky v Benešově

• Nadace J&T - Burza filantropie – podpora vybavení terapeutických prostor pobočky
v Benešově

• Středočeský kraj – Humanitární fond - podpora terapeutických služeb
• Nadace Sirius – podpora profesního rozvoje průvodců pěstounských rodin
• Nadace Sirius – podpora mezioborové spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče

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., K+B Expert, s. r. o. a ostatním nejmenovaným dárcům.
Za nefinanční podporu děkujeme společnosti: AION CS, s. r. o.

Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem
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