
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2016



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

 

Název Služby pro rodinu, zapsaný ústav 
Sídlo organizace Merklín č.p.82, 362 34 Merklín 
Střediska organizace Mostecká 107, Otovice u Karlových Varů 
 ZŠ Čtyřlístek, Mariánské Lázně 
IČO 035 81 781 
Datum zapsání do rejstříku ústavů 01.12.2014 
Zakladatelka Sonja Hronová Hlůžková, DiS. 

Dalibor Hron 
Číslo účtu 268353835/0300 
  
 

 

Správní rada  
Předseda správní rady Dalibor Hron 
Člen správní rady Gabriela Švejnohová 
Člen správní rady Kamila Hluchá 
  
  
  
  
 

Pracovníci organizace  
Sonja Hronová Hlůžková, DiS. vedoucí pracovnice, sociální pracovnice 
Vladimíra Weinlichová, DiS. sociální pracovnice 
Bc. Jana Skotáková 
Kateřina Havránková, DiS. 
Bc. Hana Lančaričová 

sociální pracovnice 
asistent od 01.03.2016 
doprovázející pracovník od 21.11.2016 

Renata Nováčková 
 

účetní 
 

  
 
Dobrovolníci 

 
Dalibor Hron, Jan Orosz, Nela Weinlichová, 
Magdalena Fuksová 

  
  
 

Externí spolupracovníci PhDr. Jolana Mižikarová 
 Mgr. Petra Písecká 
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MOTTO 

„Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil 
jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“  
 
(Carl Rogers, On Becoming a Person, 1961) 
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PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost 
realizuje v těchto oblastech: 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče - na základě uzavřené Dohody o výkonu 
pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další 
služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v 
platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji. 

 Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, 
zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a 
načerpání sil do další péče o přijaté děti. 

 Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je 
nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 12 hodin, pro děti je připraven oddělený 
program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných 
vztahů v rodině. 

 Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte - realizace vzdělávacích 
seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím 
organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. 
V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro 
pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní 
rodinné péče dle zakázky jiných organizací. 

 Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou 
 Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní 

rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při 
řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

 Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené 
rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců. 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2016 

Organizace je zapojena do kampaně Karlovarského kraje – Hledáme pěstouny. 

Doprovázení pěstounských rodin 

Doprovázení pěstounských rodin – nově se rozvíjející služba pro pěstounské rodiny. Klíčový 
pracovník navštěvuje pravidelně rodinu v jejich bydlišti, setkáváme se na vzdělávacích 
seminářích, pobytech určených pro pěstouny. Snažíme se být pro rodinu blízkým „sociálním 
pracovníkem“. Sdílíme jejich starosti i radosti, jsme připraveni jim pomoci a poradit v těžkých 
životních chvílích. Služba se zaměřuje na předcházení selhávání pěstounské péče, posílení 
vztahů v rodině, věnujeme se identitě dítěte. Realizujeme asistované kontakty (tedy 
setkávání dětí s biologickou rodinou), doprovázíme klienty na soudní jednání, na jednání na 
úřadech práce, školách a jiných institucích. 

Územní působnost naší organizace je Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a nově také kraj Ústecký. 
K 31.12.2016 organizace měla  uzavřeno 92 dohod o výkonu pěstounské péče.  

 

Vzdělávání pro pěstouny i pro veřejnost 

Níže najdete stručný přehled realizovaných vzdělávacích seminářů pro pěstouny. Nabídka 
našich seminářů reaguje na požadavky a potřeby náhradních rodičů.  

Individuální vzdělávání – Daňové přiznání pěstouna 
Datum Téma Počet proškolených 
leden,únor Daňové přiznání pěstouna 95 
 

Vzdělávání nakoupeno od Bludiště o.s. Karlovy Vary 
Datum Téma Počet proškolených 
19.04.2016 Poruchy psychického vývoje 8 
 

Vzdělávání nakoupeno od ČČK Karlovy Vary 
Datum Téma Počet proškolených 
26.04.2016 Rodina, televize a digitální zařízení 3 
 

Otovice u Karlových Varů 
Datum Téma Počet proškolených 
23.01.2016 První pomoc u dětí (OS ČČK Karlovy Vary) 18 
27.02.2016 Svépomocná skupina – dětské oblékání, módnost a 

účelnost 
14 
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16.03.2016 Svépomocná skupina – spolupráce se školou 15 
02.04.2016 Práce s životním příběhem 19 
18.06.2016 Geny a prostředí 26 
01.10.2016 Svépomocná skupina – život s přijatými dětmi 12 
15.10.2016 Jak si být blízko (dotyková terapie, BS) 24 
26.11.2016 Svépomocná skupina – tradice a rituály 19 
 

ZŠ Čtyřlístek, Mariánské Lázně 
datum Téma Počet proškolených 
13.02.2016 První pomoc u dětí (OS ČČK Karlovy Vary 21 
07.03.2016 Svépomocná skupina – spolupráce se školou 8 
24.03.2016 Svépomocná skupina pěstounů – plán na léto 8 
09.04.2016 Práce s životním příběhem  16 
02.05.2016 Svépomocná skupina – interaktivní pomůcky pro děti 9 
25.06.2016 Geny a prostředí 22 
22.10.2016 Jak si být blízko (dotyková terapie, BS) 24 
27.10.2016 Svépomocná skupina – styly a způsoby výchovy 

v minulosti a dnes 
9 

 
 

  

Chodov, prostory Městského úřadu, prostory Dětské herny Bublina Chodov 
datum Téma Počet proškolených 
23.02.2016 Metody relaxace 10 
14.06.2016 Geny a prostředí 9 
25.10.2016 Jak si být blízko (dotyková terapie, BS) 13 
 

Kraslice, prostory Městského úřadu, prostory Mateřského klubu Šnek 
datum Téma Počet proškolených 
24.03.2016 Svépomocná skupina – spolupráce se školou 10 
19.04.2016 Práce s životním příběhem 7 
26.10.2016 Svépomocná skupina – společná práce (rodokmen) 5 
 

Těchlovice u Stříbra, prostory Muzea Stříbro 
datum Téma Počet proškolených 
02.03.2016 Hranice při výchově dětí 6 
04.05.2016 Práce s životním příběhem 6 
04.07.2016 Svépomocná skupina – historický vývoj rodiny, pojetí 

rodiny v minulosti a dnes 
8 

14.09.2016 Geny a prostředí 7 
09.11.2016 Jak si být blízko (dotyková terapie, BS) 4 
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Relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny 

V roce 2016 se uskutečnily dva relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny, kde 
pěstouni využili nabídky vzdělávacích seminářů, setkávání svépomocné skupiny 
pěstounských rodičů. Po dobu vzdělávání dospělých byl pro děti připraven program, výlety, 
hry a zábava.  

 

Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Žlutice – od 03. června 2016 do 05. června 2016. 12-
ti hodinové vzdělávání pěstounských rodičů proběhlo na témata Rozvoj emoční inteligence, 
Dotyková terapie, setkání svépomocné skupiny, beseda o společných problémech. Víkendu 
se zúčastnilo 29 pěstounských rodičů a 27 dětí. 

 

Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Klášter Teplá – od 23. září 2016 do  25. září 2016. 
Pěstouni využili nabídky seminářů na témata Kyberšikana, Drogy vzhledem k právním 
aspektům. Tato témata byla připravena tentokrát i pro dospívající mládež. Svépomocná 
skupina proběhla v sobotu večer na téma Život s přijatými dětmi. Tohoto pobytu se 
zúčastnilo 35 dospělých a 37 dětí. 
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ODBORNÉ SLUŽBY  

Při práci s klienty využíváme metody sociální práce, věnujeme se odbornému poradenství 
z oblastí sociálně právní, sociálně pedagogické. Uvádíme konkrétní přehled některých úkonů, 
které byly v roce 2016 realizovány: 

- Pomoc a podpora při jednání s institucemi jako např. soudy, úřady práce, školy, 
lékaři – jednalo se o pomoc při sepsání návrhů, vyplnění formulářů i osobní 
doprovod na jednání, např. účast na případových nebo rodinných konferencích. 
 

- Poradenství při výchově a péči o děti – budování a posilování vztahů v rodině, 
řešení školních problémů, nastavení pravidel v rodině, trávení volného času. 
 

- Sociálně terapeutické metody k ujasňování rolí, vztahů, upevňování citové vazby, 
připoutání dítěte, jeho vyrovnání s traumaty, práce s emocemi. Pomáháme v rodině 
připravit a zpracovávat Knihu života s přijatým dítětem. 
 

- My Backpack (Můj batůžek) – metoda pro přijaté děti, pracovník pracuje s dětmi 
v neutrálním prostředí a pomocí hry a rozhovorů pomáhá dítěti pochopit a zpracovat 
svůj příběh. Do práce se zapojuje celá rodina, která dítě podporuje. V roce 2016 
proběhly dva bloky realizace metody My Backpak. V Mariánských Lázních se 
zúčastnilo 5 rodin v termínu od 01.02.2016 do 31.03.2016. Dále v termínu od 
18.04.2016 do 20.06.2016 v Otovicích bylo pracováno s 5-ti pěstounskými rodinami.  
 

- Setkání široké rodiny (Rodinná konference) – na svolaném setkání se vytváří plán 
řešení situací dítěte 
 

- Bazální stimulace – individuální proškolování a praktické ukázky metod bazální 
stimulace přímo v pěstounských rodinách. Prvky dotekové terapie a bazální 
stimulace pomáhají pozitivně posilovat vztah mezi pěstounem a dítětem, jsou účinné 
na zklidnění nervové soustavy a ukotvení dětí. 

 

Dále zprostředkováváme odborné služby dle potřeb klientů (např. setkání s psychologem, 
terapeutem, logopedem apod.) 

 

DALŠÍ SLUŽBY  

Knihovna – pěstouni využívají naši knihovnu, dle seznamu si mohou vybrat z nabízených 
titulů. Četba odborné literatury slouží také k individuálnímu vzdělávání pěstounů. 

Knihovnu stále rozšiřujeme o další odborné tituly.  
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PODĚKOVÁNÍ v roce 2016 

Naše poděkování nejen za finanční podporu: 

- MPSV ČR 
- Karlovarský kraj 
- Město Mariánské Lázně 
- Město Chodov 
- Město Kraslice 
- Městské muzeum Stříbro 
- ZŠ Čtyřlístek Mariánské Lázně 
- Dětská herna Šnek Kraslice 
- Dětská herna Bublina Chodov 
- Penzion „U Rumcajse“ Těchlovice u Stříbra 
- Nadace ČEZ 
- pracovníci odborů sociálně právní ochrany dětí v Karlovarském, Plzeňském a 

Ústeckém kraji 
- pracovnice Krajského úřadu Karlovy Vary 
- pracovnice Úřadu práce Karlovy Vary 
- PROLUMENA, s.r.o. 
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Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném

rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Služby pro rodinu, z.ú.

IČ / DIČ: 03581781

Sídlo účetní jednotky: Merklín 82, 36234 MERKLÍN

A K T I V A stav k prvnímu

dni účetního

období

stav k

poslednímu dni

účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 1072 1897

B.I. Zásoby celkem

B.II. Pohledávky celkem

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1043 1884

B.IV. Jiná aktiva celkem 29 13

Aktiva celkem 1072 1897

P A S I V A stav k prvnímu

dni účetního

období

stav k

poslednímu dni

účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem 908 1627

A.I. Jmění celkem 1 1

A.II. Výsledek hospodaření celkem 907 1626

B. Cizí zdroje celkem 164 270

B.I. Rezervy celkem

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.III. Krátkodobé závazky celkem 164 270

B.IV. Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM 1072 1897

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Sonja Hronová Hlůžková



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve

zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Služby pro rodinu, z.ú.

IČ / DIČ: 03581781

Sídlo účetní jednotky: Merklín 82, 36234 MERKLÍN

Název položky činnost

hlavní

činnost

hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1237 71 1308

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III. Osobní náklady 2362 2362

A.IV. Daně a poplatky 3 3

A.V. Ostatní náklady 7 7

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky

A.VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem 3609 71 3680

B. Výnosy

B.I. Provozní dotace 4318 4318

B.II. Přijaté příspěvky 80 80

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 2

B.IV. Ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 4318 82 4400

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 709 11 720

D. Výsledek hospodaření po zdanění 709 11 720

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Sonja Hronová Hlůžková
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2016 

  

 

 

 

 

  

 Název organizace: Služby pro rodinu z.ú. 

Sídlo: Merklín 82  

362 34 Merklín 

 Právní forma:  zapsaný ústav 

 IČO:   03581781 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

 

1. 1. Založení a charakteristika organizace 

Služby pro rodinu z.ú. (dále jen „organizace“) byla založena na základě zakládací listiny 

ústavu uzavřené mezi zakladateli dne 01. 12. 2014.  

Činnost zahájila dne 01. 01. 2015 

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl U, vložka 20 

Poslání organizace je  

 doprovázení pěstounských rodin 

 vedení rodinných a případových rodin 

 osvětová a vzdělávací činnost 

 

1. 2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V průběhu účetního období 2016 nedošlo v organizaci ke změnám. 

 

Statutární orgán  ředitelka – Sonja Hronová Hlůžková, DiS. 

Správní rada  předseda – Dalibor Hron 

   člen – Gabriela Švejnohová 

   člen – Kamila Hluchá 

Zakladatel  Sonja Hronová Hlůžková, DiS. 

   Dalibor Hron 

 

 



Služby pro rodinu z.ú. 

3 

 

2. ÚČETNÍ METODY 

Účetní období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

Rozvahový den: 31. 12. 2016 

V souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví v archivu účetní jednotky a dále je s nimi nakládáno 

v souladu s vnitřními předpisy organizace. 

Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb. Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním 

období na jednotlivé syntetické či analytické účty uvedené v účetním rozvrhu pro rok 2016.  

Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o 

účetnictví.  

V účetním období 2016 nedošlo k nákupům ani k prodeji se zahraničím. 

Účetní jednotka v roce 2016 nevyužívala cizí měnu. 

 

2. 1. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu 

účetnímu období 

Organizace při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním 

standardem č. 024 – srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 

 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3. 1. Vlastní jmění 

 Vlastní jmění celkem 1 000,00 Kč 

  - výše vkladu zakladatelky Sonji Hronové Hlůžkové DiS, 500,00 Kč 

  - z toho splacené část 500,00 Kč  

  - výše vkladu zakladatele Dalibora Hrona 500,00 Kč 

  - z toho splacená část 500,00 Kč 

3. 2. Krátkodobé pohledávky  

Organizace nemá pohledávky 

3. 3. Krátkodobé závazky 

Souhrnná výše závazků 40 623,30 Kč 
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3. 4. Výsledek hospodaření 

Za rok 2016 dosáhla organizace výsledku hospodaření z hospodářské činnosti (ztráta) ve výši 

69 023,61 Kč.  

3. 5.  Dotace, státní příspěvek 

 Účetní jednotka získala v daném účetním období tyto dotace:  

 

Poskytovatel dotace Hodnota Forma 

Provozní dotace ÚP 4 116 000,00 Peněžní dotace 

Provozní dotace – ostatní      95 445,00 Peněžní dotace 

Příspěvky pěstounů    105 850,00 Peněžní plnění 

 

Účetní jednotka získala příspěvky na výkon pěstounské péče v celkové výši 4 317 295,00 Kč. 

Účetní jednotka vyčerpala v roce 2016 část ze získaných příspěvků  

v celkové výši 3 608 703,54 Kč. Rozdíl 708 591,46 Kč bude využit v roce 2017. 

 

3. 6.  Dary 

V účetním období 2016 byly obdrženy dary v celkové hodnotě 80 000,00 Kč – dar byl použit 

k hospodářské činnosti. 

 

3. 7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 

závěrku. 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 31.03.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu  

Sonja Hronová Hlůžková, DiS. 

Právní forma účetní jednotky: 

Zapsaný ústav 

Kategorie účetní jednotky:  

mikro účetní jednotka 

Osoba odpovědná za účetní závěrku:  

Renata Nováčková 

Tel: 775 170 060 

E-mail: renata.novackova@gmail.com 

 


