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Úvodní slovo

Koronavirový rok 2020 byl v mnohém jiný. V naší organizaci jsme se museli
přizpůsobit nastaveným opatřením. Velmi jsme ocenili mailovou podporu
organizace Dobrá rodina, která nám a mnohým jiným poskytla rychlou
metodickou podporu a orientaci v nastavených opatřeních při práci                 
s pěstounskými rodinami. Jarní konzultace s rodinami probíhaly převážně
online formou, nebo telefonicky. Bohužel jsme byli nuceni zrušit také
plánovaný poradensko-vzdělávací víkendový pobyt na téma biologická
rodina, což nás velmi mrzelo, ale věříme, že toto téma je natolik důležité,                 
že jej nabídneme v náhradním termínu ihned, co nám to opatření umožní.
Díky letnímu rozvolnění jsme však nemeškali a uspořádali minitábor pro
nejmladší děti z našich pěstounských rodin. V měsíci srpnu jsme se setkali                 
s pěstounskými rodinami na Soláni, kde jsme se mohli společně sdílet,
popovídat si o těžkostech doby koronavirové, potěšit se uměním                 
ve valašské galerii a posedět u ohně jako jedna velká rodina. Na podzim se
nám také podařilo zrealizovat program pro dospívající a mladé dospělé                 
v rámci přípravy na samostatný život. Velkou radostí pro nás byla oslava                
20. výročí poskytování odborných služeb pro pěstouny, kterou jsme završili
výsadbou stromu Olgy Havlové a odhalením lavičky Občanského soužití                 
a přátelství v Hutisku-Solanci. 
Ač akcí nebylo tolik jako předešlá léta, o to více si ceníme každého setkání,
které mohlo v roce 2020 proběhnout, ať už s našimi rodinami nebo se
širokou paletou našich příznivců. O tom ale už více v následujících řádcích
výroční zprávy.



Organizace Rodina sv. Zdislavy, z.s. byla založena v roce 1996. Ve svém
úplném počátku se zaměřila na výstavbu domů pro pěstounské rodiny pod
heslem „nový domov s mámou a tátou“. Čtyři rodinné domky, které se díky
štědrosti dárců vystavily, slouží k bydlení pro pěstouny, jenž přijali do své
péče větší sourozeneckou skupinu dětí. Od roku 2001 začala Rodina sv.
Zdislavy poskytovat odborné služby pro pěstounské rodiny a to formou
konzultací                s odborníky z řad psychologů a speciálních pedagogů a
pořádáním poradensko-vzdělávacích víkendových pobytů. Od roku 2013
jsme získali pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Od prvopočátku stála v čele Rodiny sv. Zdislavy paní Olga Michutová                 
na pozici koordinátorky.

Posláním Rodiny sv. Zdislavy, z.s. je doprovázet pěstounské rodiny formou
konzultací, poradenstvím, vzděláváním a dalšími činnostmi, které vyplývají                 
z Dohody o výkonu pěstounské péče. Dále pronajímat čtyři velké rodinné
domy, kde pěstouni mohou vychovávat více dětí, především sourozenecké
skupiny.
Cílem naší práce je zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny
a zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících v náhradní rodině.
Rodina sv. Zdislavy, z.s. působí ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Jsme
členem Asociace Dítě a Rodina, z.s..

O nás



Organizační struktura 
a zaměstnanci

Statutárním orgánem Rodiny sv. Zdislavy, z.s. je Rada spolku. Radu tvoří
vždy minimálně tři osoby. V současné době se jedná o koordinátorku paní
Olgu Michutovou, ekonoma Ing. Pavla Morcinka a Mgr. Terezu Olejníkovou,
DiS.. Nejvyšším orgánem spolku je Shromáždění, které se schází alespoň
jednou ročně a rozhoduje o zaměření spolku a jeho činnosti. Shromáždění
aktuálně tvoří 11 osob z řad pěstounů.

Odbornou činnost spolku zajišťuje sociální pracovnice Mgr. Jana Nožičková. 

Spolek má navázanou spolupráci se speciálními pedagogy Mgr. Šárkou
Šimšovou a Mgr. Miroslavem Raindlem.

Vzdělávání pracovnic spolku

Naše sociální pracovnice se soustavně vzdělávají a pravidelně se účastní
supervizí. V roce 2020 bylo vzdělávání významně omezeno nouzovým
stavem kvůli pandemie Covid-19. V roce 2020 tak proběhly 4 supervizní
setkání a to v termínech 9. 1. 2020, 12. 3. 2020, 2. 6. 2020 a 15. 7. 2020  
s Mgr. Petrem Smékalem.



V roce 2020 jsme doprovázeli 17 rodin, kde vyrůstá 30 přijatých dětí                 
a 11 vlastních dětí. V průběhu roku byly ukončeny tři Dohody o výkonu
pěstounské péče z důvodu dosažení zletilosti přijatých dětí. V druhé
polovině roku 2020 jsme ale naopak uzavřeli dohody o výkonu pěstounské
péče se třemi novými rodinami. Ve všech třech případech se jedná              
 o příbuzenskou pěstounskou péči. Celkový počet našich rodin, které
doprovázíme, se tak na konci roku opět vrátil k počtu sedmnácti.

Doprovázení 
pěstounských rodin

Víkendový pobyt pro rodiny

Poradensko-vzdělávací víkendové setkání pro pěstounské rodiny na téma
„Biologická rodina přijatých dětí“ bylo plánováno v termínu 12. – 14. 6. 2020.
Bohužel z důvodu vládních nařízení spojených s nemocí Covid-19 nemohlo
být setkání realizováno. 

Vzdělávací semináře 
pro pěstouny

Na podzim roku 2020 jsme měli naplánované vzdělávací semináře pro naše
pěstouny. Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám podaří je uskutečnit,
bohužel opak byl pravdou. Workshop plánovaný na 24. 10. 2020                 
 s psychologem Mgr. Martinem Suchánkem, i seminář 21. 11. 2020 na téma
Efektivní komunikace s Mgr. Lenkou Bednářovou, musely být zrušeny. Naše
pěstouny jsme alespoň podpořili v účasti na online seminářích, které
nabízely vzdělávací společnosti přes internet. 



Svépomocné 
setkání pěstounů

Ač náš pandemie Covid-19 ochudila o většinu společných akcí, neváhali
jsme, a alespoň v létě jsme stihli společné setkání všech našich rodin na
Soláni. Dne 8. 8. 2020 bylo parné letní počasí, které vybízelo spíše                 
k návštěvě koupaliště, než-li k turistice. I tak se ale na sedle Čarták sešla
skvělá parta našich pěstounů se svými dětmi. Všech 41 odvážných se
vypravilo na kopec Soláň, kde jsme obdivovali scenérie valašských hor.
Abychom načerpali také trochu jiného krásna, navštívili jsme Valašský ateliér
u Hofmanů. Průvodkyně nám popovídala o tvorbě umělců na Čartáku, mohli
jsme shlédnout výstavu obrazů a zakoupit si i originální kousky lidové
tvorby. Další zastávkou na naší cestě byl chodníček pro bosé nohy                 
a workoutové hřiště, kde se vydováděli především teenageři. Tím však naše
setkání nekončilo. Čekalo nás opékání špekáčků a společné pohoštění
formou pikniku. Po celou dobu se měly rodiny příležitost sdílet se svými
zkušenostmi při výchově dětí, podpořit se vzájemně v jejich obavách                 
a starostech a povzbudit se svými radostnými zážitky, že jejich poslání je
nenahraditelné.



Doprovázení 
mladých dospělých

Stejně jako v předešlých letech jsme nabízeli i v roce 2020 akce pro mladé
ve věku 16-24 let. Jednalo se především o individuální doprovázení formou
setkání u nich doma, na internátě, nebo „někde venku“. Mladí i po dosažení
zletilosti mají zájem o společné setkávání, jelikož často se svou klíčovou
pracovnicí ušli už velký kus cesty a to nejtěžší období je mnohdy teprve
čeká. Některé mladé doprovázíme pravidelně, jiní se ozvou jen nárazově,
když řeší stěhování, problémy ve vztahu, těhotenství, nebo vyřizování věcí                
na úřadech. Celkem jsme doprovázeli během roku 2020 devět mladých
dospělých. Mimo individuální doprovázení pořádáme pro dospívající také
skupinové akce. V loňském roce se nám bohužel kvůli všem vládním
omezením podařilo uspořádat jen jeden turistický výlet 11. 8. 2020                 
na Chatu Mír. Díky neformální atmosféře se v rámci takového výletu mladým
snáze otevírají témata, která řeší. Mohou se vzájemně podpořit, sdílet své
zkušenosti s obdobnými problémy, a nebo díky našim sociálním
pracovnicím, získat potřebné informace a podporu pro další řešení jejich
životní situace. 

Co musím znát pro dobrý start byl název dvou seminářů, které jsme
uspořádali v termínu 3.10. a 6.11. 2020 v Rožnově pod Radhoštěm pro
dospívající z pěstounských rodin. Téma prvního semináře bylo bydlení,
zaměstnání, peníze lektorované Mgr. Terezou Ševčíkovou z Občanské
poradny Pod křídly. Na tento seminář se mladí těší, protože je hodně
praktický a srozumitelný. Druhý seminář se týkal partnerských vztahů, což je
pro mladé sice velké téma, ale zároveň oblast, o které se málo hovoří. Mladí
lidé získávají ve školách průpravu, co se týče sexuální výchovy, ale my se jim
snažíme nabízet i další témata k promýšlení jako je partnerská věrnost,
vlastní sebehodnocení, odvaha jít proti proudu a nenechávat si ve vztahu
ubližovat. 



Minitábor

Díky letnímu rozvolnění situace kolem nemoci Covid-19 jsme mohli                 
ve dnech 22. – 24. 7. 2020 uspořádat Minitábor ve Velkých Karlovicích. Pro
tento rok jsme vybrali novou destinaci krásné valašské obce obklopené lesy
a kopci, kde jsme si s dětmi pobyt velmi užili. Během třech dní jsme stihli
neuvěřitelně nabitý program. Celý minitábor se nesl v duchu Dračí bojovky,
kdy jsme postupně na všech našich výpravách nacházeli indicie                 
k osvobození království před zlým drakem. Mezitím jsme samozřejmě stihli
dovádět na koupališti, opékat nejen špekáčky, prozkoumat zámek                 
ve Vsetíně, užít si jízdu vlakem, postavit letní kino, a aby toho nebylo málo,
uspat zlého draka na dalších 100 let. V roce 2021 se velmi těšíme na již                 
5. ročník našeho minitáboru!



Pronájem domů 
pro pěstounské rodiny

Rodina sv. Zdislavy pomáhá pěstounským rodinám také nabídkou ubytování
ve velkých rodinných domech. Takovéto domy „s mámou a tátou“ máme                 
na území Valašska celkem čtyři – v Hutisku-Solanci, v Tylovicích, v Zubří                 
a v Trojanovicích. V domě se nachází pět pokojíčků pro děti, proto jsou
určeny pro výchovu sourozeneckých skupin nebo většího počtu dětí. Tři
domy jsou nyní obývány pěstounskými rodinami, pro čtvrtý dům na území
rožnovska nyní hledáme nové pěstouny, protože rodina, která zde žije, již
vychovala přijaté děti do zletilosti. Novými nájemci mohou být pěstouni,
kteří plánují vychovávat přijaté děti a řeší otázku bydlení. Zájemci z řad
pěstounů mohou kontaktovat Rodinu sv. Zdislavy a získat tak další
informace o poskytovaném bydlení.



Jarmark neziskových organizací

Jako každý rok jsme se zúčastnili 9. září 2020 Jarmarku neziskových
organizací v Rožnově pod Radhoštěm. Ve stánku našeho spolku jsme měli
propagační materiály k poskytovaným službám, na pódiu jsme představili
naše aktivity a také jsme mohli tímto způsobem oslovit širokou veřejnost s
tématem náhradní rodinné péče. 

Oslava výročí 20 let
poskytování služeb

Dne 11. 10. 2021 se uskutečnilo slavnostní setkání v Hutisku-Solanci                 
k příležitosti 20. výročí poskytování odborných služeb pro pěstouny Rodiny
sv. Zdislavy. Setkání zahájila mše svatá celebrovaná arcibiskupem pražským,
kardinálem Dominikem Dukou, primasem českým. Po mši byl před místní
farou zasazen strom Olgy Havlové za spoluúčasti pana kardinála Dominika
Duky, pana hejtmana Jiřího Čunka a pana starosty Vladimíra Petružely.
Strom Olgy Havlové jsme zvolili z toho důvodu, že nás Výbor dobré vůle -
Nadace Olgy Havlové významně podpořil v počátcích poskytování služeb
pro opuštěné děti a zároveň náš první dům pro pěstounskou rodinu nese
její jméno. Společně s tím i sám Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
oslavil v tomto roce 30. výročí od svého založení. Po vysazení stromu
následovalo ještě slavnostní odhalenı lavičky Občanského soužití a přátelství
z dílny sochaře a výtvarníka Martina Gaji.



Oslava 20. výročí
poskytování služeb

pro opuštěné děti



Náklady na domech za rok 2020

RD Hutisko
výměna termostatických ventilů            12 705 Kč
revize elektroinstalace                              1 815 Kč
výměna hlavního jističe                            1 692 Kč

celkem                                                      16 212 Kč



Hospodaření spolku v roce 2020

Výnosy 

platby příjemců služeb                                       216
příjmy z reklam                                                   125
přijaté dary a příspěvky                                      114
dotace a státní příspěvky                                   783

výnosy celkem                                                   1 238

Náklady

materiál, vybavení, energie                                     26
opravy cestovné, služby                                        248
ostatní náklady                                                           3

provozní náklady celkem                                277

mzdové náklady                                                    617
zákonné pojištění                                                 134

osobní náklady celkem                                    751

náklady celkem                                               1 028

odpisy dlouhodobého majetku                            582

 
Hospodářský výsledek                -372

 

(v tis. Kč)



Nadační příspěvky a granty

 

Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o.

Fyzické osoby, které nás podpořily:

Petr Doležal, Petr Kotík, Miroslava Krajčová,
Stanislava Michutová, Pavel Mužátko, Martin
Olejník, Jiří Piáček, Luděk Synek

Reklama

Právnické osoby




