VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2021

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název
Názevorganizace
Sídlo
Sídlo organizace
Střediska
organizace
Střediska organizace
IČO
IČO zapsání do rejstříku ústavů
Datum
Datum zapsání do rejstříku ústavů
Zakladatelé
Zakladatelé
Číslo účtu
Číslo účtu

Služby pro rodinu, zapsaný ústav
Služby pro
rodinu,
zapsaný
ústav
Merklín
č.p.82,
362 34
Merklín
Merklín č.p.82,
362 34 Merklín
Mostecká
107, Otovice
u Karlových Varů
Mostecká
107,Mariánské
Otovice u Lázně
Karlových Varů
ZŠ
Čtyřlístek,
ZŠ Čtyřlístek,
Mariánské
Poradna
Mariánské
Lázně,Lázně
Husova 407
Poradna
Mariánské
Lázně,
Husova 407
035 81 781
035 81 781
01.12.2014
01.12.2014
Sonja
Hronová Hlůžková, DiS.
Sonja
DaliborHronová
Hron Hlůžková, DiS.
Dalibor Hron
268353835/0300
268353835/0300

Správní rada:
Správní rada:
Předseda správní rady
Předseda
správní
Člen
správní
radyrady
Člen správní rady
Člen správní rady

Dalibor Hron
Dalibor Hron
Gabriela
Švejnohová
GabrielaHluchá
Švejnohová
Kamila
Kamila Hluchá

Pracovníci organizace:
Pracovníci organizace:
Sonja Hronová Hlůžková, DiS.
Sonja Hronová
Hlůžková,
DiS.
Vladimíra
Weinlichová,
DiS.
Vladimíra
Weinlichová, DiS.
Bc.
Jana Skotáková
Bc. Jana
Mgr.
Iva Skotáková
Brabcová
Iva Brabcová
Mgr. Petra
Písecká
Mgr. Weinlichová
Petra Písecká
Nela
Nela Weinlichová
Lucie
Veličová, DiS.
Klára Blažek
Paparyha,
DiS.
Bc. Michaela
Lehečková,
DiS.
Bc. Michaela
Lehečková, DiS.
Renata
Nováčková
Renata Nováčková

vedoucí, sociální pracovnice
vedoucí, sociální
zástupce,
sociální pracovnice
pracovnice
zástupce,pracovnice
sociální pracovnice
sociální
sociální pracovnice (do 30.11.2021)
sociální pracovnice
soc.pracovnice,
psycholog
soc.pracovnice,
psycholog
asistent
doprovázení
(od 01.02.2020)
asistent doprovázení
sociální
pracovnice (do 31.08.2020)
01.10.2021) na MD)
sociální pracovnice (od 28.11.2019
sociální pracovnice (od 01.09.2021)
účetní
účetní

01 | 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Externí spolupracovníci

PhDr. Jolana Mižikarová
Mgr. Mária Adamkovičová

Dobrovolníci

Dalibor Hron
Michal Zelený
Pavel Zelený
Anna
AnetaRychlíková
Weinlichová
Simona
Čábalová
Natali Moravcová
Magdalena Fuksová
Sarah Gashi
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MOTTO
Oženit
se, založit
děti,
které sám.“
přijdou
zachovat
je na tomto
„Vzdělávání
není rodinu,
přípravapřijmout
na život;všechny
vzdělání
je život
—a John
Dewey
vrtkavém světě a bude-li to možné, trochu je vést, to je podle mého přesvědčení ta nejzazší
meta, které může člověk v životě vůbec dosáhnout.
Franz Kafka 1883-1924
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PŘEDMĚT ČINNOSTI
PŘEDMĚT
ČINNOSTI
Posláním organizace
je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost
realizuje v těchto oblastech:
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
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče - na základě uzavřené Dohody o
služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v
výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další
platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v
• Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností,
platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání
 Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností,
sil do další péče o přijaté děti.
zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání
• Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je
sil do další péče o přijaté děti.
nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 18 hodin, pro děti je připraven oddělený
 Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je
program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných
nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 18 hodin, pro děti je připraven oddělený
vztahů v rodině.
program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných
• Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte - realizace vzdělávacích
vztahů v rodině.
seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím
 Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte - realizace vzdělávacích
organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a
seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím
Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání
organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a
pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti
Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání
náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti
• Asistované kontakty, setkání – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou
náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
rodinou.
 Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou.
• Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní
 Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní
rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při
rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při
řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
• Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené
 Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené
rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.
rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021
ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2020
PROPAGACE PĚSTOUNSKÉ PÉČE
PROPAGACE
PĚSTOUNSKÉ
PÉČE
Organizace je zapojena
do kampaně
Karlovarského kraje – Hledáme pěstouny.
Organizace je zapojena do kampaně Karlovarského kraje – Hledáme pěstouny.
UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
UZAVÍRÁNÍ
DOHOD
VÝKONU
PÉČESb. uzavřít dohodu o výkonu
Pěstounské rodiny
mají Opovinnost
dlePĚSTOUNSKÉ
zákona č. 359/199
pěstounské péče. Na základě této uzavřené dohody mezi pěstouny a organizací jsou jim
Pěstounské rodiny mají povinnost dle zákona č. 359/199 Sb. uzavřít dohodu o výkonu
poskytovány služby, pěstouni mají určitá práva a také povinnosti. Každá rodina má svého
pěstounské péče. Na základě této uzavřené dohody mezi pěstouny a organizací jsou jim
sociálního pracovníka, (klíčového pracovníka), který se stává tzv. doprovázející osobou
poskytovány služby, pěstouni mají určitá práva a také povinnosti. Každá rodina má svého
rodiny po dobu trvání pěstounské péče. Rodiny navštěvuje v jejich přirozeném prostředí,
sociálního pracovníka, (klíčového pracovníka), který se stává tzv. doprovázející osobu rodiny
setkání probíhají tedy v domácnosti pěstounů. Pracovník reflektuje potřeby rodiny, umí
po dobu trvání pěstounské péče. Rodiny navštěvuje v jejich přirozeném prostředí, setkání
naslouchat, poskytnout poradenství.
probíhají tedy v domácnosti pěstounů. Pracovník reflektuje potřeby rodiny, umí naslouchat,
poskytnout
poradenství.
Níže uvádíme
přehled činností, které byly v rodinách realizovány v roce 2021:
Níže
uvádíme
přehledkontaktu
činností,dítěte
které sbyly
rodinách realizovány
roce 2020:setkávání.
Pomoc
při udržování
jehovbiologickou
rodinou –vasistovaná
Pomoc při
udržování kontaktu
jeho biologickou
rodinou
– asistovaná
setkávání.
se zajištěním
celodennídítěte
péče,sproplacení
příspěvku
na „odlehčení“
– letní
pobyty dětí,
odpočinek pěstouna. V roce 2021 schválen příspěvek na odlehčení ve výši Kč 5.000,-/dítě.
Pomoc se zajištěním celodenní péče, proplacení příspěvku na „odlehčení“ – letní pobyty dětí,
odpočinek
V rocepéče
2020(vschválen
příspěvekudálosti
na odlehčení
ve výši
5.000,-/dítě.
Pomoc při pěstouna.
zajištění osobní
případě nenadálé
v rodině,
např.Kčhospitalizace).
Pomoc
při zajištění osobní
péče(My
(v případě
nenadálé
události
v rodině,
např. hospitalizace).
Sociálně-terapeutické
činnosti
BackPack,
arterapie,
bazální
stimulace,
doteková terapie,
využití komunikační bedny).
Sociálně-terapeutické činnosti (My BackPack, arterapie, bazální stimulace, doteková terapie,
využití
komunikační
Odborné
poradenství,bedny).
zprostředkování odborné pomoci (psycholog, logoped, rehabilitace).
Odborné
poradenství,
odborné
pomoci(soudní
(psycholog,
logoped,
rehabilitace).
Pravidelné
návštěvy vzprostředkování
rodinách, doprovody
na jednání
řízení,
instituce,
školy atd.).
Pravidelné
návštěvy v rodinách,
doprovody
na jednání
(soudní
řízení,
instituce,
školyoatd.).
K 31.12.2021doprovázela
organizace
149 rodin,
se kterými
měla
uzavřenou
dohodu
výkonu
pěstounské péče.
K 31.12.2020 doprovázela organizace 146 rodin, se kterými měla uzavřenou dohodu o
výkonu pěstounské péče.
ODBORNÉ SLUŽBY
ODBORNÉ
SLUŽBY
Při práci s klienty
využíváme metody sociální práce, věnujeme se odbornému poradenství
z oblastí sociálně právní, sociálně pedagogické. Konkrétně se jedná o doprovod klientů při
Při práci s klienty využíváme metody sociální práce, věnujeme se odbornému poradenství
jednání s institucemi (na úřady, soudy, se školami), poradenství při výchově dětí, pořádání
z oblastí sociálně právní, sociálně pedagogické. Konkrétně se jedná o doprovod klientů při
rodinných konferencí, organizování asistovaných kontaktů, setkávání. Při práci využíváme
jednání s institucemi (na úřady, soudy, se školami), poradenství při výchově dětí, pořádání
metod sociálně-terapeutické práce, známe a používáme metody bazální stimulace.
rodinných konferencí, organizování asistovaných kontaktů. Při práci využíváme metod
sociálně-terapeutické práce, známe a používáme metody bazální stimulace.
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ČINNOSTI V RÁMCI POVĚŘENÍ K SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
ČINNOSTI
RÁMCI
POVĚŘENÍ
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANĚ
DĚTÍ každému,
Poradenství vVoblasti
sociálně
právní, Knebo
pedagogické jsme povinni
poskytnout
kdo se na nás obrátí. Snažíme se využít našich zkušeností nebo předat klienta do služby, která
Poradenství v oblasti sociálně právní, nebo pedagogické jsme povinni poskytnout každému,
mu bude více nápomocna. V roce 2021 se uskutečnilo 20 konzultací s potřebnými klienty.
kdo se na nás obrátí. Snažíme se využít našich zkušeností nebo předat klienta do služby, která
mu bude více nápomocna. V roce 2020 se uskutečnilo 50 konzultací s potřebnými klienty.
VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY I VEŘEJNOST
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO PĚSTOUNY I VEŘEJNOST
Vzdělávací semináře
Vzdělávací
Vzhledem ksemináře
pandemii kolem SARS COVID-19 a vyhlašování nouzového stavu v republice,
většina vzdělávání v r. 2021probíhala individuální formou, a to např. v těchto tématech:
Vzhledem k pandemii kolem SARS COVID-19 a vyhlašování nouzového stavu v republice,
Sebepoškozování u dětí, První pomoc, Léčba poruch attachmentu, Najednou jsme rodina.
většina vzdělávání v r. 2020 probíhala individuální formou.
Otovice-poradna
Otovice-poradna
Datum
Téma
Počet proškolených
Datum
Téma
proškolených
27.2.2021
Nové trendy v 1. pomoci - neproběhlo z důvodu vládního Počet
0
30.01.2020 Kniha
života
15
nařízení – COVID – 19.
15.02.2020
Kniha
života v 1. pomoci - neproběhlo
21
11.3.2021
Nové trendy
0
28.03.2020
Svépomocná
skupina
–
neproběhlo
z
důvodu
vládního
0
27.3.2021
Odborné poradenství neproběhlo
0
nařízení
– COVID
– 19.
24.4.2021
Zvládáme
školu - neproběhlo
0
30.04.2020
Attachment
neproběhlo
0
6.5.2021
Zvládáme školu - neproběhlo
0
04.04.2020
Nové
trendy
pomoci
– neproběhlo
031
25.9.2021
Prožívání
dětív vprvní
náhradní
péči
26.09.2020
29
14.10.2021 Finanční
Prožívánígramotnost
dětí v náhradní péči
14
01.10.2020
Finanční
gramotnost
26
6.11.2021
Kontakt s biologickou rodinou
37
07.11.2020
– neproběhlo
019
25.11.2021 Attachment
Právní aspekty
SPOD
12.12.2020
skupina – neproběhlo
09
18.12.2021 Svépomocná
Odborné poradenství
ZŠ
ZŠ Čtyřlístek,
Čtyřlístek, Mariánské
Mariánské Lázně
Lázně
datum
Téma
Datum
Téma
29.02.2020
Kniha
života
1.3.2021
Odborné
poradenství - neproběhlo
27.03.2020
Svépomocná
– neproběhlo
13.3.2021
Nové trendy vskupina
1.pomoci
- neproběhlo
18.04.2020
Nové
trendy
v první
pomoci – neproběhlo
15.5.2021
Zvládáme
školu
- neproběhlo
10.10.2020
Finanční
2.10.2021
Prožívánígramotnost
dětí v náhradní péči
21.11.2020
– neproběhlo
20.11.2021 Attachment
Právní aspekty
SPOD
12.12.2020
Svépomocná
skupina
18.12.2021 Odborné poradenství – neproběhlo

Počet
Počet proškolených
proškolených
20
0
00
00
25
30
020
05

Chodov,
Chodov, prostory
prostory Domu
Domu dětí
dětí aa mládeže
mládeže Chodov
Chodov
datum
Téma
Datum
Téma
04.02.2020
Kniha
života
1.3.2021
Odborné
poradenství – neproběhlo
21.04.2020
Nové
pomoci
– neproběhlo
6.4.2021
Nové trendy
trendy vv první
1.pomoci
– neproběhlo
06.10.2020
Finanční
25.5.2021
Zvládámegramotnost
školu
10.11.2020
Attachment
– neproběhlo
27.9.2021
Odborné poradenství
- neproběhlo

Počet
Počet proškolených
proškolených
18
0
00
19
13
00

5.10.2021
30.11.2021

Prožívání dětí v náhradní péči
Právní aspekty SPOD
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Kraslice, prostory Městského úřadu, prostory Mateřského klubu Šnek
datum
Téma
Počet proškolených
27.02.2020 Kniha života
9
27.02.2020 Svépomocná skupina – odborné poradenství,
4
Kraslice, prostory
soc. –Městského
terapeutickáúřadu
práceKraslice
s dětmi
Datum
Téma
09.04.2020
Attachment
– neproběhlo
0Počet proškolených
29.1.2021
Nové
trendy
v
1
.pomoci
neproběhlo
29.10.2020 Finanční gramotnost – neproběhlo
00
1.4.2021
Prožívání dětí v náhradní péči - neproběhlo
0
27.5.2021
Zvládáme školu – odborné poradenství
6
27.10.2021
Kontakt
s biologickou
4
Stříbro,
prostory
Městského
muzearodinou
datum
Téma
Počet proškolených
19.02.2020 Kniha života
0
Stříbro, prostory
muzea
29.04.2020
NovéMěstského
trendy v první
pomoci – neproběhlo
0
Datum
Téma gramotnost
07.10.2020
Finanční
9Počet proškolených
24.2.2021
Nové
trendy
v
1.
pomoci
neproběhlo
25.11.2020 Attachment – neproběhlo
00
14.4.2021
Zvládáme školu - neproběhlo
0
7.7.2021
Prožívání dětí v náhradní péči
14
27.10.2021
Kontakt
s
biologickou
rodinou
9
Počet proškolených
Individuální vzdělávání
Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se 118 (102 rodin)
děje s COVID - 19
Individuální
vzdělávání
Počet
proškolených
Režim
dne nejen
u dětí
134
(109
rodin)
Sebepoškozování
u
dětí
51
Efektivní učení
127 (101 rodin)
Prvnínapomoc
137 (98 rodin)
Dítě
zabití - ADHD
128
Léčba poruch
85 (96 rodin)
Deprese,
aneb attachmentu
jak si udržet dobrou náladu
124
Najednouani
jsme
rodina
84 (93 rodin)
Kapesné
nebo
ne?
118

Relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v roce 2020
Relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v roce 2021
V roce 2020 se uskutečnily dva relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny, měli jsme
V roceže
2021
se uskutečnily
dvanebyl
relaxačně
vzdělávací
pobyty
pěstounské
rodiny,
měli jsme
štěstí,
v termínech
pobytů
omezen
pohyb osob
anipro
povinné
roušky
či respirátory.
štěstí,
že
v
termínech
pobytů
nebyl
omezen
pohyb
osob
ani
povinné
roušky
či
respirátory.
Proběhly vzdělávací semináře, setkání svépomocné skupiny pěstounů. Po dobu vzdělávání
Proběhly vzdělávací
svépomocné
dospělých
byl pro dětisemináře,
připraven setkání
oddělený
program. skupiny pěstounů. Po dobu vzdělávání
dospělých byl pro děti připraven oddělený program.
 Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Hotel Klášter Teplá
Ø Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Hotel Zelený Dům - Boží Dar
Termín:19.-21.6.2020
Termín: 25.6.2021 – 27.6.2021
Víkendového pobytu se zúčastnilo 21 rodin. Vzdělávací seminář připravil lektor PhDr.
Víkendového
pobytu
se zúčastnilo
18 srodin.
seminář
připravilbyl
lektor
Miloslav
Čedík
na téma
„Jak mluvit
dětmiVzdělávací
o sexu“. Dálším
lektorem
pan kpt.Bc.Pavel
Jiří Adam –
Schweiner,
PČR
na
téma
„Rizika
internetu“.
Pro
děti
byl
připraven
program,
pobyt
venku,
Drum Circle Facilitator, který nás provedl seminářem na téma „Prohlubování vzájemných
stopovačka,
opékání
vuřtů,
hry.
vztahů“. Pro děti byl připraven program, pobyt venku, stopovačka, opékání vuřtů, hry.
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 Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Hotel Klášter Teplá
Termín: 4.-6.9.2021
Ø Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Hotel Zelený Dům Boží Dar
Víkendového pobytu se zúčastnilo 22 rodin. Téma bylo shodné s červnovým výjezdem a to
„Jak
mluvit
s dětmi –o12.9.2021
sexu“, lektorování zajišťovaly Sonja Hronová Hlůžková a Vladimíra
Termín:
10.9.2021
Weinlichová. Dále se uskutečnil již seminář na téma „Prohlubování vzájemných vztahů“
s lektorem panem Jiřím Adamem. I tentokrát měly děti oddělený program, pobývaly venku,
Víkendového pobytu se zúčastnilo 18 rodin. Téma bylo shodné s červnovým výjezdem a to
hrály stopovačku atd.
„Rizika internetu“. I tentokrát měly děti oddělený program, pobývaly venku, hrály
stopovačku atd.
DALŠÍ ČINNOSTI A SLUŽBY
DALŠÍ ČINNOSTI A SLUŽBY
Akce pro děti z pěstounských rodin
Akce
pro děti
rodin
V
průběhu
rokuz pěstounských
2020 probíhaly
opět jednodenní akce pro děti v Otovicích, Mariánských
Lázních,
Chodově
a Kraslicích.
Akce se konaly
v době
pro
V průběhuStříbře,
roku 2021
probíhaly
opět jednodenní
akce pro
děti vzdělávacích
v Otovicích, seminářů
Mariánských
pěstouny
nebo
v
době
prázdnin.
Pro
děti
byl
připraven
program,
např.
návštěva
plaveckého
Lázních, Stříbře, Chodově a Kraslicích. Akce se konaly v době vzdělávacích seminářů pro
bazénu,
herního
centra, Pro
vycházka
rozhlednuprogram,
Diana, turistický
výlet splaveckého
opékáním
pěstounydětského
nebo v době
prázdnin.
děti bylnapřipraven
např. návštěva
vuřtů,
perníčků,
dětí v rámci
prevenceDiana,
rizikového
chování.
akce pro
bazénu,zdobení
dětského
herníhovzdělávání
centra, vycházka
na rozhlednu
turistický
výletNa
s opékáním
děti
byly
použityperníčků,
zejména vzdělávání
finanční prostředky
z dotace
MMKV
– Prevence
kriminality.
vuřtů,
zdobení
dětí v rámci
prevence
rizikového
chování.
Na akce pro
dětibyly
použity zejména
z dotace
MMKV – Prevence kriminality.
Příměstský
pobyt finanční
pro děti prostředky
z pěstounských
rodin

Ø Příměstský
pobyt pro děti z pěstounských rodin
Termín:
6.-10.7.2020
Termín:týdne
05.07.2021-09.07.2021
Během
jsme navštívili Lanové centrum Linhart, Botanickou zahradu v Bečově nad
Teplou,
Motrčálděti
v Kolové,
knihovnu
K. na
Varech,
koupali jsme
se vDále
Čankovském
rybníku,
Během týdne
navštívily
Dětskývráj
Svatošských
skalách.
proběhl výlet
na
hráli
hry,
tvořili…
Zúčastnilo
se
celkem
16
dětí
Kozodoj, přírodní dětské hřiště Prelát a Lesopark Ostrov, lanovkou na rozhlednu Diana a

oboru
zvířaty.
hráli hry,rodin
tvořili,
opékali buřty,
soutěžili.
Zúčastnilo se
 se
Letní
pobytCelý
pro týden
děti z jsme
pěstounských
v Penzionu
Medard
Boží Dar
celkem 10 dětí.
Termín: 18.-25.7.2020
Ø Letní pobyt pro děti z pěstounských rodin ve Sportovním centru Měděnec
Letního pobytu se zúčastnilo 26 dětí. Celotáborová hra byla na téma „Na indiánské stezce“.
Termín:
Děti
byly17.07.2021
rozděleny -24.07.2021
do skupin, vyráběly si indiánské upomínkové předměty, soutěžily
vLetního
dovednostech
Chodili
výlety, poznávali
pobytu indiána.
se zúčastnilo
30 jsme
dětí. na
Celotýdenní
hra bylaokolí.
na téma „Cesta kolem světa za 7
dní“. Děti byly rozděleny do skupin dle věku. Navštívili jsme Zoopark Chomutov, koupaliště
Perštejn, aquapark Klášterec, chodili jsme na výlety, hráli hry, poznávali okolí.

Knihovna – pěstouni využívají naši knihovnu, dle seznamu si mohou vybrat z nabízených
titulů.
Četba–odborné
k individuálnímu
vzdělávání
Knihovna
pěstouniliteratury
využívajíslouží
naši také
knihovnu,
dle seznamu
si mohoupěstounů.
vybrat z nabízených
Knihovnu
stále
rozšiřujeme
o
další
odborné
tituly.
titulů. Četba odborné literatury slouží také k individuálnímu vzdělávání pěstounů.
Knihovnu stále rozšiřujeme o další odborné tituly.

Zprostředkováváme e-learningovou formu vzdělávání pěstounů.
Zprostředkováváme e-learningovou formu vzdělávání pěstounů.
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HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V ROCE 2020
Vyhodnocení
poskytovaných
služeb za rok 2020SLUŽBY
tentokrát V
proběhlo
HODNOCENÍ
KVALITY POSKYTOVÁNÍ
ROCE formou
2021 online dotazování
přes portál SURVIO.COM. Hodnocení se zúčastnilo 119 respondentů – pěstounů.
Vyhodnocení poskytovaných služeb za rok 2021 tentokrát proběhlo formou online dotazování
přes portál SURVIO.COM. Hodnocení se zúčastnilo 120 respondentů – pěstounů.

1.Klíčový pracovník
1.Klíčový pracovník
116
117

1 - výborné
1 - výborné

2.Průběh schůzek v
2.Průběh schůzek v
prostředí rodiny
prostředí rodiny
116
117

3
3
2 - dobré
2 - dobré

0
0
3 - špatné
3 - špatné

3.Práce s dětmi
3.Práce s dětmi

117
118

1 - výborné
1 - výborné

1 - výborné
1 - výborné

0
0
3 - špatné
3 - špatné

5.Pomoc při zajištění
5.Pomoc při zajištění
osobní péče
osobní péče
71
72

43
43
5
5

0
0
3 - špatné
3 - špatné

4.Zajištění odborné
4.Zajištění odborné
pomoci
pomoci
69
70

2
2
2 - dobré
2 - dobré

3
3
2 - dobré
2 - dobré

43
43
7
7

0
0
1 - výborné
42 - dobré 3 - špatné
1 - výborné nevyužito
42 - dobré 3 - špatné
nevyužito

6.Zajištění celodenní
6.Zajištění celodenní
péče (14 dní)
93 péče (14 dní)
93

23
24

0
0
41 - výborné 2 - dobré 3 - špatné
nevyužito
41 - výborné 2 - dobré 3 - špatné
nevyužito

3
0
3
0
1 -výborné
42 - dobré 3 - špatné
1 -výborné nevyužito
42 - dobré 3 - špatné
nevyužito
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7.Průběh kontaktů s
biologickou rodinou

8.Pomoc
s
8.Pomoc
s komunikací
komunikací
s
s biologickou
rodinou
biologickou
rodinou…
dítěte

63

68
68

43
44

4546
10
10

66

3

0 0

44-11- -výborné
výborné 2 -2dobré
- dobré 3 -3špatné
- špatné
nevyužito
nevyužito

44 -1 - výborné 2 - dobré 33 -- špatné
špatné
nevyužito

9.Vzdělávání
pořádané organizací
111
112

8
11 -- výborné
výborné

2 - dobré

00
3 - špatné

Důležitost jednotlivých oblastí
Důležitost jednotlivých oblastí
Pomoc se zajištěním
Komunikace
Pomoc se zajištěním osobní
péče s
1,883
biologickou rodinou osobní péče
dítěte
Komunikace s biologickou rodinou dítěte
3,2
Kontakt s biologickou
rodinou dítěte
Kontakt s biologickou
rodinou dítěte
3,808
Osoba klíčového
pracovníka
Zajištění celodenní péče (odlehčení)
4,267
Vzdělávání pořádané organizací
Zajištění celodenní
péče (odlehčení)
Zajištění odborné pomoci

Průběh schůzek v
rodinném prostředí

4.625
5,425

Vzdělávání pořádané
Aktivity a metody při práci s dětmi
organizací

5,925
Aktivity a metody
při práci s dětmi

Průběh schůzek v rodinném prostředí
Zajištění odborné
pomoci

Osoba klíčového pracovníka
0
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6

7

8

9

PODĚKOVÁNÍ v roce 2020
PODĚKOVÁNÍ v roce 2021
Naše poděkování nejen za finanční podporu:
Naše poděkování nejen za finanční podporu:
- MPSV ČR
MPSVKarlovy
ČR
- Město
Vary
Karlovy Vary
- Město Mariánské
Lázně
Mariánské Lázně
- Město Chodov
Chodov
- Město Kraslice
Město Kraslice
- Městské
muzeum Stříbro
Město
NejdekMariánské Lázně
- ZŠ
Čtyřlístek
Městskéherna
muzeum
- Dětská
ŠnekStříbro
Kraslice
ZŠ Čtyřlístek
Mariánské
Lázně
- Dům
dětí a mládeže
Chodov
Dům dětí a mládeže
- pracovníci
odborů Chodov
sociálně právní ochrany dětí v Karlovarském, Plzeňském a
- Ústeckém
pracovnícikraji
odborů sociálně právní ochrany dětí v Karlovarském, Plzeňském a
Ústeckém kraji
- pracovnice
Krajského úřadu Karlovy Vary, Plzeň
Krajského
Karlovy
- pracovnice Úřadu
práceúřadu
Karlovy
VaryVary, Plzeň
pracovnice
Úřadu práce Karlovy Vary a Ústí nad Labem
- Vodárny
Plzeň
MUDr.
Eva Kapicová
- Eva
Kapicová
Miroslav Toman
- Pohodová
účetní, s.r.o. Dalovice
- Miroslav Toman
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
ROZVAHA
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka
ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze
jej použít
Služby pro rodinu z.ú.
jako součást účetní
bude-li přiznání
podáváno v listinné podobě.
vezávěrky,
zkráceném
rozsahu

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Merklín 82
Merklín
362 34

ke dni 31.12.2021
Služby pro rodinu z.ú.
(v celých tisících
Kč)
CZ03581781

Merklín 82, 36234 MERKLÍN
IČO
Vybranéfin.
údaje
z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném
1 x příslušnému
orgánu
03581781
rozsahu
ke dni 31.12.2020
číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
Označení
AKTIVA (v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí:

A
b KTIVA

a
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B.A.II.

A. I.

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet A. až B.

z.ú.

45

3 090

3 313

10

19

20

11

3 168

3 390

1

Součet A. až B.

1

757
stav k2 prvnímu

14

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

Právní forma účetní jednotky

56

9

20

346

410

3069

3168

Sonja Hronová Hlůžková, DiS.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Sociálněprávní ochrana dětí

stav 2k 867

dni účetního
poslednímu522
dni
410
období
účetního období
410
522
1
2
3 168
3 390
2723
2758
1
1
2722
2757
346
410

15
18

27.04.2022

stav
stav
1 k prvnímu
2 k
dni účetního poslednímu dni
3 168
3 390
období
účetního období
1 3
2
12

8

13

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

účetního období

3069
3168
3
3
číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
0
řádku účetního období
účetního období0
3059
3090
c
3
4
7
19
Součet A.I. až A.II.
12
2 758
2 868
3069
3168

PASIVA

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

6
7

Pohledávky celkem
Dlouhodobý
majetek

A. II.

účetního období

c
Součet B.I. až B.IV.

celkem
Krátkodobý finanční
majetek
celkem
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
B.A.I.
III.
Jiná
aktiva
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
B.A.II.
IV.
Aktiva celkem
A.III.
Dlouhodobý
finanční majetek celkem
A.IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem
Označení
PASIVA
B.II.
Pohledávky celkem
B.III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
b
a
B.IV.
Jiná aktiva celkem
A.
Vlastní zdroje celkem
Aktiva celkem

A.
A.I.
A.II.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

řádku

Pozn.:

Služby pro rodinu z.ú.

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2020
2021

Název organizace:

Služby pro rodinu z.ú.

Sídlo:

Merklín 82
362 34 Merklín

Právní forma:

zapsaný ústav

IČO:

03581781

1

Služby pro rodinu z.ú.

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 2020
2021 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

2
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2.

ÚČETNÍ METODY
Účetní období: 1. 1. 2021
2020 – 31. 12. 2021
2020
Rozvahový den:
31. 12. 2020
2021
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 2020.
2021.
Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o
účetnictví.
V účetním období 2020
2021 nedošlo k nákupům ani k prodeji se zahraničím.
Účetní jednotka v roce 2020
2021 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 2020.
2021.

3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3. 1.

Vlastní jmění
Vlastní jmění celkem 1 000,00 Kč
- výše vkladu zakladatelky Sonji Hronové Hlůžkové DiS,
- z toho splacená část 500,00 Kč
500,00 Kč
- výše vkladu zakladatele Dalibora Hrona
- z toho splacená část 500,00 Kč

3. 2.

500,00 Kč

Krátkodobé pohledávky
Společnost nemá žádné pohledávky

3. 3.

Krátkodobé závazky
Souhrnná výše závazků 49 436,00
952,50 Kč
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3. 4.

Výsledek hospodaření
Za rok 2020
2021 dosáhla organizace výsledku hospodaření (ztráta) ve výši 137
228 130,30
485 Kč.Kč.

3. 5.

Dotace, státní příspěvek
Účetní jednotka získala v daném účetním období tyto dotace:

Poskytovateldotace
dotace
Poskytovatel
Provozní
Provoznídotace
dotaceÚP
ÚP
Provozní
Provoznídotace
dotace––ostatní
ostatní
Příspěvky
Příspěvkypěstounů
pěstounů

Hodnota
Hodnota
67784
160000,00
000,00
103
960,00
99 000,00
155
188800,00
060,00

Forma
Forma
Peněžní
Peněžnídotace
dotace
Peněžní
Peněžnídotace
dotace
Peněžní
Peněžníplnění
plnění

Kč.
Příspěvky na výkon pěstounské péče v celkové výši 67 784
160 000,00 Kč.
Účetní jednotka vyčerpala v roce 2020
2021 část ze získaných příspěvků
674,38 Kč.
v celkové výši 67 872
131 099,02
Rozdíl 88
28 674,38
900,98 Kč byl
budevyužit
využitz vnevyčerpaného
roce 2022. příspěvku z roku 2019.

3. 6.

Dary
V účetním období 2020
2021 byly obdrženy dary v celkové hodnotě 95
65 000,00 Kč – dary byly
použity 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
Sestavenodne:
dne:11.05.2021
27.04.2022

Jméno a podpis statutárního
statutárního orgánu
Jméno
Sonja Hronová Hlůžková,
Hlůžková, DiS.
DiS.
Sonja

Právní
Právníforma
formaúčetní
účetníjednotky:
jednotky:
Zapsaný
Zapsanýústav
ústav
Kategorie
Kategorieúčetní
účetníjednotky:
jednotky:
mikro
mikroúčetní
účetníjednotka
jednotka

Osoba odpovědná
odpovědná za účetní
účetní závěrku:
Osoba
Renata Nováčková
Nováčková
Renata
Tel: 775 170
170 060
060
Tel:
E-mail: renata.novackova@gmail.com
E-mail:
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