
Milí přátele, klienti, kolegové, příznivci, dostává se Vám do rukou naše tradič-
ní zpráva o činnosti organizace Rodina sv. Zdislavy za uplynulý rok. Tvorba vý-
ročních zpráv se pro nás vždy stává příležitostí pro menší zastavení a ohléd-
nutí se za minulým rokem. Ne jinak tomu bude i nyní. 

Po celý rok přemýšlíme o své práci a samozřejmě bychom ji chtěli dě-
lat, co nejlépe. Podobně to mají i naši pěstouni. Snaží se být co nejlepším 
pečovatelem, rodičem pro své vlastní i přijaté děti a mnohdy během této 
cesty zažívají několik náročných a nejistých období. Pokud si po plnoletosti 
dítěte řeknou, že s námi byla tato cesta alespoň o malinko lehčí, tak jsme 
svůj úkol splnili. 

Rok 2019 hodnotíme jako úspěšný, pro naši organizaci byl ve znamení 
několika zásadních změn. 

Sociální pracovnice dokončily výcvik v terapeutické metodě My bac-
kpack, díky tomu se nyní mohou s dětmi více věnovat tématu biologické ro-
diny a životní historie dítěte.

Během několika měsíců se nám podařilo zajistit finanční prostředky 
a plně zrekonstruovat dům pro novou pěstounskou rodinu. V červenci 2019 
tak proběhlo slavnostní předání nově zvebeného domu rodině se čtyřmi 
vlastními dětmi, kteří byli připraveni na přijetí sourozenecké skupiny dětí. 

Během roku 2019 proběhla dvě vzdělávací setkání pro pěstounské rodiny 
a několik akcí pro děti zrealizovaných díky krátkodobým projektům. O kon-
krétních aktivitách se dočtete dále v textu výroční zprávy.

V roce 2019 v našich rodinách zletily hned tři svěřené děti a tak jsme se se 
třemi rodinami loučili. Ve druhé polovině roku nás přímo nebo prostřednic-
tvím pracovnic OSPOD nakontaktovaly čtyři nové pěstounské rodiny, které 
měly zájem o naše doprovázení. Jednu rodinu jsme museli bohužel z důvodu 
velké vzdálenosti odmítnout a natipovat na jinou doprovázející organizaci. 
Do naší „velké rodiny“ tak v roce 2019 přibyla pěstounská rodina z Vidče, 
rodina z Traplic u Uherského Hradiště a rodina z Hvozdné u Slušovic. 

Za projevenou důvěru rodinám děkujeme a pevně doufáme, že se nám opět 
podaří svým snažením a aktivitami přispět ke spokojenosti všech našich pěs-
tounských rodin.

Mnoho zdraví a radostných chvil s Vaší rodinou přeje 
tým pracovníků Rodiny sv. Zdislavy

SLOVO ÚVODEM
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Doprovázení pěstounských rodin
V první polovině roku 2019 jsme doprovázeli 17 rodin, kde vyrůstá 30 přija-
tých dětí a 11 vlastních dětí. V průběhu roku byly ukončeny tři Dohody o vý-
konu pěstounské péče z důvodu dosažení zletilosti přijatých dětí. V druhé 
polovině roku 2019 jsme ale  naopak uzavřeli dohody o výkonu pěstounské 
péče se třemi novými rodinami. Ve všech třech případech se jedná o příbu-
zenskou pěstounskou péči. Celkový počet našich rodin, které doprovázíme, 
se takto na konci roku opět vrátil k počtu sedmnácti. 

V roce 2019 proběhlo 124 osobních návštěv v místě bydliště našich kli-
entů. Ve třech rodinách bylo zapotřebí složitější situace řešit společně na 
případových konferencích. 

V roce 2019 probíhaly ve pěti rodinách asistované kontakty dětí s bio-
logickou rodinou. U dalších šesti rodin byla potom intenzivnější spolupráce 
a komunikace sociálních pracovnic s biologickou rodinou dětí. Nastavení pra-
videl, domlouvání kontaktů a zpětná vazba všech aktérů probíhala prostřed-
nictvím sociálních pracovnic, samotné kontakty byly v tomto případě již bez 
asistence. 

Od září 2019 doprovázíme také rodinu, která žije v našem domě Olgy 
Havlové. Rodina úspěšně prošla přípravou a byla vytipována jako vhodná 
pěstounská rodina pro sourozeneckou dvojici dětí, tč. v PPPD. Proběhlo jed-
nání odborného panelu ve Zlíně, zkontaktování a spolupráce se všemi dal-
šími aktéry a postupné seznamování a setkávání dětí a pěstounů. S těmito 
novými pěstouny byla dohoda uzavřena na počátku roku 2020.

V roce 2019 se na nás obrátil i manželský pár, který prošel přípravou pro 
osvojitelské rodiny. Zúčastnili se našeho vzdělávacího semináře Děti a pe-
níze. Projevili zájem o setkání s dalšími rodinami, které pečují o přijaté děti 
a tím, že se oba věnují ve své profesi finančnímu poradenství, byla pro ně 
účast právě na tomto semináři velmi zajímavá. Byť osvojitelské rodiny nedo-
provázíme, rádi jsme jim takto vyhověli a během osobní schůzky jim poskytli 
poradenství a nabídku účasti na semináři. V prosinci nám od nich přišla ra-
dostná zpráva, že si právě z porodnice odvážejí osvojenou holčičku.   

Našim rodinám byla v roce 2019 zprostředkována a proplacena i další od-
borná pomoc: dvě svěřené děti docházeli na terapie Fie, v jedné rodině je čepá-
na terapeutická pomoc, dvě rodiny využily pomoci našeho psychologa a v další 
rodině je poskytována pomoc formou konzultací speciálního pedagoga.

INFORMACE K POVĚŘENÍ 
K SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 



Víkendovka pro pěstounské rodiny
Víkend od 7. 6. do 9. 6. 2019 jsme strávili s našimi pěstouny v hotelu Sepet-
ná v Ostravici pod Lysou horou. Krom krásné přírody, která nás obklopova-
la, probíhaly po celý víkend semináře lektorované Mgr. Petrem Smékalem. 
Vzdělávací program využilo 23 pěstounů. Každý z pěstounů získal osvědčení 
o absolvování 18ti hodin vzdělávání. Všech 37 dětí mělo zajištěný animační 
program ve skupinách. Více o náplni vzdělávacích bloků i o programu pro 
děti naleznete na následujících stránkách.

 
Seminář pro pěstouny 
V sobotu 26. 10. 2019 jsme uspořádali pro naše pěstouny vzdělávací semi-
nář na téma Děti a peníze. Program lektorovala Mgr. Tereza Ševčíková, která 
pracuje jako vedoucí Občanské poradny Pod křídly a má dlouholetou praxi 
nejen v přímé práci s klienty v rámci občanské poradny a domů na půl cesty, 
ale také s přednáškovou činností. Na seminář zavítali také pěstouni z jiných 
doprovázejících organizací. Téma semináře se týkalo otázek jako: děti a ka-
pesné, děti a základní právní znalosti, děti a rodinný rozpočet, děti a dluhy. 
Mimo to se mohli pěstouni doptat na jakékoliv otázky ze sociálně-právní ob-
lasti. Vzdělávání probíhalo v prostorách Rožnovských pivních lázní, kde měly 
také děti pěstounů zajištěný program v herně pohádkových lázní. Seminář 
na toto téma měl i sekundární užitek a pro dvě rodiny byly dále sjednány 
individuální poradenská setkání s touto lektorkou k řešení jejich konkrétních 
finančních záležitostí. 
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Rodina sv. Zdislavy pomáhá pěstounským rodinám také formou ubytování 
ve velkých rodinných domech. Takovéto domy „s mámou a tátou“ máme 
na území Valašska celkem čtyři. Tři z nich jsou nyní obývány pěstounskými 
rodinami s větším počtem přijatých dětí. Pro čtvrtý dům na území rožnovska 
nyní hledáme nové pěstouny. Mohou to být úplně noví zájemci o pěstoun-
skou péči, nebo již fungující pěstouni, kteří mají chuť do své rodiny přijmout 
další dítě a náš velký dům jim toto bude moci z bytového hlediska umožnit.

Zájemci z řad pěstounů mohou kontaktovat Rodinu sv. Zdislavy a získat tak 
další informace o poskytovaném bydlení.

Rekonstrukce domku spolku
Od jara 2019 probíhala velká rekonstrukce domu pro pěstounskou rodinu 
v Hutisku-Solanci. Termín se nám dle plánu podařilo dodržet a celková rekon-
strukce za zhruba 700 tisíc korun dospěla až k předání domu do užívání nové 
pěstounské rodině a to v červenci 2019.

DOMY RODINY SV. ZDISLAVY
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Poradensko-vzdělávací víkendové setkání pro pěstounské rodiny proběhlo ve 
dnech 7.–9. 6. 2019 v hotelu Sepetná v Ostravici. Bylo to ojedinělé setkání 
v krásném hotelu, který nabízel další vyžití v bazénu, sauně nebo vycházkami 
pod Lysou horou. Víkendem jsme chtěli především poděkovat pěstounům 
za jejich dlouholetou péči o děti a nabídnout jim také prostor pro relaxaci. 
Z toho důvodu byly i vzdělávací bloky uzpůsobené tak, aby mohla rodina 
strávit delší čas společně na procházce nebo v bazénu. 

Víkendu se zúčastnilo 15 pěstounských rodin. Tématem setkání bylo „Ni-
kdy není pozdě na spokojené vztahy“ lektorované Mgr. Petrem Smékalem. 
Jako již na dřívějších setkáních přinášeli pěstouni také své příběhy, starosti 
a těžkosti při péči o přijaté děti. Lektor nechával prostor jak pro toto sdí-
lení, tak měl připravené také 4 bloky formou semináře. Věnoval se v nich 
Dvojitým hvězdám Bena Furmana, známého finského psychiatra a terapeuta, 
který pracuje v přístupu zaměřeném na řešení. Na základě tohoto modelu 
se lektor zaměřoval na zvládání faktorů, které ohrožují spokojenost v životě, 
a spolu s pěstouny hledal naopak věci, které je ke spokojenosti přivádějí. 
Velký důraz kladl na věci a situace, které pěstounskou rodinu stmelují. Vzhle-
dem k nabitému programu jsme tentokrát vypustili individuální supervize 
pěstounů, které jim však nabízíme během celého roku. 

Děti měly připraveny bohatý animačním program s vyškolenými animá-
tory. Mohli si zkusit lézt po horolezecké stěně, hrát badminton, lesní diskgolf, 
jezdit na segway, střílet z luku a mnoho dalších aktivit především v přírodě. 
Děti díky sportovním aktivitám poznávaly své nadání i limity, vzájemně si 
pomáhaly a podporovaly se povzbuzováním a fanděním. Animátoři se snažili 
přizpůsobit všem dětem, aby disciplínu s větší či menší dopomocí zvládly. 
Nejmladší děti měly zajištěné hlídání. Dětem se takto poskládaný program 
plný zábavy a adrenalinu líbil. Na závěr proběhlo také vyhlášení, jak si která 
skupinka dětí v různých katerogiích vedla. 

PORADENSKO-VZDĚLÁVACÍ VÍKENDOVÉ 
SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ
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Adventní setkání 
V adventní čas jsme jako již tradičně pozvali pěstouny na společné setkání 
u kávy a čaje. Páteční podvečer 13. 12. 2019 čekaly rodiny a především děti, 
které dorazily, také zákusky od paní Sladké a vyrábění jedinečných vánočních 
dekorací nebo šperků. Adventní posezení proběhlo v Lidové galerii U dvou 
koček v Zubří. Díky paní Pobořilové jsme si nakonec všichni, malí i velcí, moh-
li vyzkoušet malování na sklo vitrážovými barvami a odnést si vlastnoručně 
vyrobený dáreček v podobě naušnic, různých sklíček na zavěšení ve vánoč-
ních motivech, skleněné andílky nebo stojánky na svíčku. Setkání v předvá-
nočním čase je našim oblíbeným počinem. Pěstouni za účast neobdží žádné 
potřebné hodiny vzdělávání, ale setkáme se jen proto, že chceme. V tomto 
příjemném a neformálním prostředí potom rádi vzájemně sdílíme prožitky 
a plány bez ohledu na to, kdo je pěstoun a kdo sociální pracovník.

Exkurze Tršice, Olomouc 
Za vzděláním i zábavou jsme se vypravili 13. dubna 2019 s dětmi a mladými 
z našich pěstounských rodin. Naše první zastávka byla ve Středisku výchovné 
péče v Tršicích. Mohli jsme se podívat do zařízení, kde děti jezdí řešit své vý-
chové problémy ve spolupráci s psychology a speciálními pedagogy. Vedoucí 
střediska Mgr. Raindl nám popovídal o nejrůznějších problémech, se kterými 
děti a dospívající přijíždějí, a jak jim ideálně předcházet, nebo nacházet je-
jich řešení. Další zastávkou bylo město Olomouc, kde jsme mohli obdivovat 
kulturu a architekturu náměstí i shopping centra Šantovka. Děti se netajily 
tím, že pouze návštěva nákupního centra by vystačila k jejich spokojenosti. 
Na závěr jsme zavítali do Pevnosti poznání, kde jsme luštili záhady, toulali se 
ve vesmíru a v chemické laboratoři zkoušeli pokusy. A pak jsme už unavení, 
ale plni zážitků cestovali minibusem domů. 

Minitábor na Hutisku
Tři dny a dvě noci 22.–24. 7. 2019 jsme s nejmenšími dětmi z našich pěstoun-
ských rodin strávili v Hutisku-Solanci v rámci již tradičního Minitáboru. Pro 
děti jsme měli připravený bohatý program plný her, výletů i vyrábění. Zavítali 
jsme také do nedalekých Velkých Karlovic do Kulíškova dětského parku u ho-
telu Pod Javorem, na bazén a nechyběl ani tradiční táborák s opekáním buř-
tů. Velkou zábavou byla přehazovaná přes síť s balónky napuštěnými vodou. 
Děti si z pobytu dovezly domů originální vlastnoručně malované polštářky, 
dárečky na rozloučenou a nemohla také chybět medaile s diplomem.

VĚNUJEME SE AKTIVNĚ DĚTEM
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Výlet na Hradisko 
Ze Zubří na Hradisko a do Rožnova na pizzu jsme se vypravili 30. 10. 2019 
s bandou starších dětí, které se již osamostatnily z pěstounské rodiny nebo 
se na tento krok připravují. Setkání jako toto nás velmi baví, protože s mla-
dými lidmi můžeme společně sdílet jejich radosti i obavy a díky skupinové 
aktivitě si i oni sami mezi sebou předávají tolik potřebné odhodlání a vhodné 
vzorce chování, aby ve společnosti lépe obstáli.

Prevence rizikového chování u dětí v náhradní rodinné péči

Projekt byl financován nadací Siemens

Díky materiálnímu zajištění nadace Siemens mohly pracovnice organizace 
zahájit práci s dětmi technikou My backpack. Jedná se o speciální techni-
ku práce s dětmi, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu. Přechody 
z  původní rodiny do jiného prostředí byly pro většinu dětí traumatickým zá-
žitkem. Pro trauma je typický právě nedostatek kontroly nad situací. Proto 
je velmi důležité vrátit dětem nyní zpět pocit kontroly. Zahájení bývá vždy 
skupinové s úvodními hrami. Při úvodním workshopu se děti seznámily s pří-
během káčátka, které je ústřední postavou příběhu, a pracovaly s emocemi. 
Dostaly také batůžky s emočními kartami a svým vlastním maňáskem. Příběh 
„My Backpack“ nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu 
do náhradní rodiny mluvit otevřeněji a mohou tak i lépe přijmout a pochopit 
proč se ocitli v pěstounské péči. Pro vhodné vyjádření emocí u dětí se vyu-
žívají hudební nástroje a emoční kartičky. Pro bezpečné a hravé prostředí se 
s dítětem hovoří prostřednictvím maňáska na ruce.

Doprovázení mladých dospělých

Projekt byl financován Mikroregionem Rožnovsko

Projekt na doprovázení mladých dospělých byl v roce 2019 úspěšný z mnoha 
ohledů. Především se nám již dlouhodobě daří navazovat spolupráci i s mla-
dými, kteří již opustili pěstounskou péči. Díky příspěvku z Mikroregionu mů-
žeme těmto klientům nabízet nejen individuální setkávání, ale i skupinové 
aktivity, které mladí dospělí velmi oceňují. 

Díky společným akcím, které se odehrávají převážně v přírodě, se mladí 
dospělí více otevírají, chtějí řešit témata, která by při běžné návštěvě byla těž-

PROJEKTY V ROCE 2019
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ko sdělitelná. Díky fyzické aktivitě se mladí více uvolní a cítí se v bezpečí. Také 
se přirozeně vytváří svépomocná skupina, kdy lidé sdílejí své obavy a náročné 
situace při osamostatňování. Naši podporu mladým vítají také pěstouni, kteří 
ve většině případech zůstávají s dítětem v kontaktu a je pro ně naše spoluprá-
ce s mladým dospělým ujištěním, že se vždy má kam obrátit. 

Projekt byl přínosný také z toho důvodu, že naše pracovnice mohly ab-
solvovat několik vzdělávacích seminářů zaměřených na potřebná témata pro 
kvalitní práci s touto cílovou skupinou.  
V projektu chceme zajisté pokračovat i do budoucna. Opět bychom chtě-
li mladým nabídnout nejen individuální a skupinové doprovázení, ale také 
vzdělávací semináře na témata, která je zajímají a budou jim užitečná. Jsme 
potěšeni, že se nám mladí lidé sami ozývají a chtějí vědět, jaké další aktivity 
chystáme. 

Pomáhej pohybem 
Během měsíce května 2019 jsme nejen my usilovně chodili, běhali, jezdili na 
kole, koloběžce, in-linech a to vše s mobilní aplikací EPP od Nadace ČEZ, aby-
chom získali potřebné body na zakoupení nového kotle do rodinného domku 
pro pěstounskou rodinu v Hutisku-Solanci. Cíle se nám podařilo dosáhnout 
nečekaně rychle. Nadace ČEZ díky tomu poslala na kotel bezmála 80 tisíc 
korun. Všem, kteří se do akce zapojili, srdečně děkujeme.  

Také v roce 2019 se naše pracovnice Tereza Olejníková a Jana Nožičková 
vzdělávaly, aby načerpaly nové podněty a informace pro poskytování kva-
litní služby. 

Jana Nožičková a Tereza Olejníková absolvovaly v Olomouci seminář na 
téma Nepojistné sociální dávky I. – dávky státní sociální podpory a dávky 
pomoci v hmotné nouzi (6h). Obě sociální pracovnice také absolvovaly týmo-
vou supervizi pod vedením supervizora Mgr. Petra Smékala.

Jana Nožičková se dále zúčastnila semináře v Ostravě Zvládání stresu 
a stresové zátěže pro sociální pracovníky (6h). Tereza Olejníková absolvovala 
seminář Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou dia-
gnózou (6h) a Praktická krizová intervence (56h).

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNIC SPOLKU
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Výnosy (v tis. Kč)
platby příjemců služeb 224
příjmy z reklam 150
přijaté dary a příspěvky 337
dotace a státní příspěvky 863
výnosy celkem 1 574

Náklady (v tis. Kč)
materiál, vybavení, energie 180
opravy, cestovné, služby 471
ostatní náklady 7

provozní náklady celkem 658

mzdové náklady 608
zákonné pojištění 166

osobní náklady celkem 774

náklady celkem 1 432

odpisy dlouhodobého majetku 582
Hospodářský výsledek -440

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 2019

Rodinný dům – TROJANOVICE
dmychadlo ČOV 13 021 Kč

Rodinný dům – ZUBŘÍ
hřeben střechy RD 13 100 Kč

Vybavení a stavebně-udržovací práce

Rodinný dům – HUTISKO-SOLANEC
nátěr venkovní fasády 36 974 Kč
rozvod vody a odpadu 19 400 Kč
kuchyňská linka vč. spotřebičů  94 588 Kč
vestavná šatní skříň 20 988 Kč
pokládka podlahové krytiny 44 758 Kč
jídelní stůl a židle 32 525 Kč
vybavení pokoje 37 819 Kč
vybavení pokoje 23 099 Kč
výměna plynového kotle 79 018 Kč
oprava komína, palubky 19 040 Kč
kombinovaná chladnička a mikrovlná trouba 15 600 Kč
automatická pračka a sušička 19 700 Kč
malířské a natěračské práce 19 600 Kč
penetrace a jádrování 30 635 Kč
dodávka a montáž dveří 25 200 Kč
vnitřní dlažba 15 400 Kč
stavební úpravy 161 630 Kč
kancelářské židle 9 559 Kč
terénní úpravy 4 235 Kč

celkem 709 768 Kč

NÁKLADY NA DOMECH SPOLKU V ROCE 2019

Dle zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Kotíka podává účetní závěrka spol-
ku věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospo-
daření v roce 2019 v souladu s českýmí účetními předpisy. Evidence, čerpání 
a použití dotací probíhalo v souladu se stanoveným účelem.



Organizace Rodina sv. Zdislavy byla založena v roce 1996 jako občanské sdru-
žení fyzickými osobami. V současné době je jako zapsaný spolek v registraci 
L3396 u KS Ostrava.

Kancelář sociálních pracovnic:
Rodina sv. Zdislavy, z.s.
Letenská 1183 (budova polikliniky 1. patro)
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Sídlo spolku / doručovací adresa:
Rodina sv. Zdislavy, z.s.
Solanec pod Soláněm 395
756 62 Hutisko-Solanec

Bankovní spojení: 
Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm, 
číslo účtu 9540060267/0100
IČ spolku: 65469623

Rada spolku:
Olga Michutová – koordinátor
Ing. Pavel Morcinek – ekonom
Mgr. Tereza Olejníková, DiS. 

Sociálně-právní ochranu dětí 
a odborné poradenství poskytují:
Mgr. Tereza Olejníková, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Jana Nožičková – sociální pracovnice
Mgr. Šárka Šimšová – speciální pedagog-etoped
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