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RODINA SV. ZDISLAVY, Z.S.
20 let poskytování služeb opuštěným dětem

Úvodní slovo zakladatelky
Každý život je svým způsobem obyčejný i neobyčejný. Když se na život dívám zpětně, vzpo-
mínám na věci obyčejné, které se dějí kdekoli a komukoliv, a na věci neobyčejné, které zase 
nikoho asi moc zajímat nemohou.
 Úvodem jen stručně o paní Zdislavě, patronce rodin, která oslovila obyčejné lidičky na 
Valašsku. Začalo to rokem 1984, kdy do naší farnosti přišli dominikáni a o patronce rodin 
se hodně hovořilo. V roce 1985 jsme se stali členy Třetího řádu sv. Dominika a přijali jsme 
s manželem jména s. Zdislava a br. Tomáš. Od té doby jsme se začali modlit Novénu ke sv. 
Zdislavě za potřebné. Někdy to byly a jsou novény devítidenní, mnohdy i více měsíční. 
 V roce 1988 při návštěvě Říma jsme se Boží prozřetelností osobně setkali s papežem 
Janem Pavlem II.. Silný zážitek vedl k tomu, abychom za tento mimořádný dar setkání něco 
udělali pro druhé. Tenkrát mě napadla myšlenka „plnit si své sny pro druhé“. 
 Při kanonizaci sv. Zdislavy před 25 lety v Olomouci papež Jan Pavel II. požehnal prvotní 
stanovy sdružení a základní kámen pro kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě. A tak se 
naplnila má myšlenka „plnit si své sny pro druhé.“

    
         Olga Michutová
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POSLÁNÍ SPOLKU
Rodina sv. Zdislavy se zaměřuje od svého počátku na pomoc opuštěným dětem žijícím 
v dětských domovech a jiných ústavech. Našim hlavním cílem je výchova a péče o opouště-
né děti v pěstounské rodině, které nabízíme nejen podporu, ale také bydlení. 
 Rodina sv. Zdislavy se snaží podporovat myšlenky psychologů, kdy jedním ze základních 
předpokladů zdravého vývoje dítěte je růst v citově vřelém a stálém prostředí, které mu 
poskytuje úplná rodina s mámou a tátou. 
 Pozitivním rysem této formy náhradní rodinné péče je kontinuita výchovy dětí až do 
jejich úplné dospělosti, tedy do doby, kdy jsou schopny se samy postarat o svou další bu-
doucnost. Z toho důvodu nabízíme dětem, tedy později mladým dospělým podporu, i po 
dosažení plnoletosti. 

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU RODINA SV. ZDISLAVY
Činnost spolku směřuje k naplnění jeho poslání prostřednictvím zejména těchto činnosti:

a) Doprovázení pěstounských rodin se snahou zlepšovat funkčnost a odolnost 
    pěstounské rodiny a kladně prožívanou identitu pěstounů a dětí.
b) Poskytování poradenství v sociální oblasti pro rodiny s dětmi při řešení 
    sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.
c) Organizování vzdělávacích aktivit formou seminářů, kurzů, pobytově-vzdělávacích 
    víkendových programů a možností zapůjčení odborné literatury.  
d) Organizování zážitkovo-vzdělávacích aktivit s cílem výchovně působit na děti.
e) Zprostředkovávat veřejnosti informace a nové poznatky z oblasti náhradní rodinné péče 
    a zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči zejména o pěstounství prostřednictvím 
    osvětové a vzdělávací činnosti.
f) Realizuje programy na podporu osamostatňování a sociální integrace dětí 
    a mladistvých po dosažení zletilosti.
g) Pronájem rodinných domků za účelem bydlení pěstounů a výkonu pěstounské péče

PO STOPÁCH SPOLKU
Rok 2000
1. rodinný dům v Hutisku-Solanci
5. listopadu 2000 při slavnostním otevření předala klíče manželům Konířovým ředitelka VDV 
– nadace Olgy Havlové MUDr. Milena Černá

Rok 2002
2. rodinný dům v Rožnově pod Radhoštěm
23. července 2002 byl domek slavnostně předán pěstounské rodině Kondrátové a tento den 
se stal dnem naděje pro další větší sourozeneckou skupinu dětí.
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Rok 2005
3. rodinný dům v Trojanovicích
7. června jsme předali v Trojanovicích dům pro pěstounskou rodinu manželům Petrošovým
V témže roce oživilo tehdy ještě sdružení dům v Žichlínku, o který se zasloužil svou prací 
P. Zbigniew Czendlik

Rok 2010
4. rodinný dům v Zubří
30. srpna byl slavnostně otevřen další dům pro rodinu manželů Kalových. Byl to splněný sen.

Rok 2019
12. července 2019 se do rodinného domu v Hutisku-Solanci nastěhovala nová rodina man-
želů Valových.

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Významným úspěchem našeho sdružení bylo rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odboru sociálních věcí ze dne 19. června 2003, podle něhož jsme byli pověřeni na základě 
naší žádosti výkonem sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: 
• Pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o  dítě
• Poskytování nebo zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 
  a při péči o dítě zdravotně postižené 
• Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
  problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 
• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 
  obecním úřadům s rozšířenou působností 

Byla tak potvrzena správnost našich snah opírat se o významné odborníky z oblasti rodiny 
a výchovy dětí. Odborné služby v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytují:
 Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc. – profesorka klinické psychologie na UP v Olomou-
ci, která se dlouhodobě věnovala problematice náhradní rodinné péče, zvláště deprivova-
ným dětem a dětem s postižením.
 Mgr. Jaroslava Šalomová – klinická psycholožka pedagogicko-psychologické poradny 
ve Valašském Meziříčí, která poskytovala dětem z náhradní rodinné péče soustavnou po-
radenskou péči. 
 Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. – profesorka katedry psychologie Filozofické fakulty 
UP v Olomouci, která se zabývá vývojovou psychologií a psychologií rodiny a dlouhodobě se 
věnuje náhradní rodinné péči. 
 Následně na základě podrobného hodnocení naší široce pojaté odborné činnosti jsme 
byli Krajským úřadem Zlínského kraje podle zákona 108/2006 Sb. dne 13.  8.  2007 zaregist-
rováni jako poskytovatelé sociální služby v oblasti sociálního poradenství. 
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PŘÍPRAVA FYZICKÝCH OSOB VHODNÝCH STÁT SE OSVOJITELI NEBO PĚSTOUNY
K významnému rozšíření našich poradenských kompetencí došlo 9. 8. 2004, kdy jsme byli 
na naši žádost pověřeni i přípravou schválených žadatelů o pěstounskou péči. Náš manuál 
přípravy byl schválen odborem sociálních věcí Krajského úřadu ve Zlíně. 
 V roce 2015 jsme započali také organizovat a odborně vést kurzy k zajištění přípravy 
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny v rámci Zlínského kraje. 

ODBORNÁ PÉČE
Rok 2020 byl pro naší organizaci významným rokem. Dovršili jsme v něm 20 let činnosti, vy-
cházíme-li od roku 2000, kdy byl dokončen první rodinný domek v Hutisku-Solanci a naleze-
na pro něj rodina. Ta byla schopna přijmout ke svým třem dětem čtveřici sourozenců, kterým 
hrozilo rozdělení do různých dětských domovů podle jejich věku. Již při utváření koncepce 
a  stanov našeho sdružení jsme předpokládali potřebnost specializované odborné péče. 
 Odborná péče je zaměřena na rodinu jako celek, na její jednotlivé členy – dospělé i děti 
– na jejich vzájemné vztahy. Na poskytování odborné péče a služeb se podílely hlavně psy-
choložky s dlouholetou praxí z oblasti vývojové psychologie dítěte a psychologie rodiny 
a náhradní rodiny. Vždy jsme se snažili především o partnerský přístup, tedy o vytvoření 
vzájemné důvěry mezi pěstouny a odborníky. O to se snažíme zejména při návštěvách v ro-
dinách a na poradensko-vzdělávacích víkendových pobytech. První víkendový pobyt za úče-
lem vzdělávání a sdílení pěstounů se uskutečnil v roce 2002 a pokračujeme v nich dodnes. 
 Poradensko-vzdělávací víkendy jsou velmi pestré, co se týče svého programu. Konají 
se na nich: skupinové konzultace, přednášky, diskuze s psychologem, supervize pěstounů, 
konzultace pro dospělé i pro adolescenty.

VĚNUJEME SE AKTIVNĚ DĚTEM
Významnou formou práce je odborná práce s dětmi, která je součástí víkendových pobytů. 
Děti byly podle věku rozděleny do 4 skupinek, v nichž se formou sociálně-psychologických 
her a dalších činností podporují u dětí žádoucí strategie zvládání nejrůznějších životních 
situací, schopnost sebereflexe, sebepoznávání, vytváření kladných vztahů a zdravého sebe-
hodnocení. Pro děti je také přínosné, že se zde setkávají s dětmi, které mají podobný osud. 

PREZENTACE NAŠÍ ČINNOSTI V MÉDIÍCH
Televizní cyklus „Co je to doma“ paní režisérky Ljuby Václavové. Cyklus vypovídá o osudech 
mnoha dětí a předkládá lidem možnou cestu řešení – lásku, pomoc, porozumění a pocho-
pení. Při této práci se Ljubě Václavové vytvářejí krásné mezilidské vztahy s dětmi, pěstouny 
a dobrými lidmi. 

2004
Konference v Olomouci k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny, kde přednesly svůj referát 
naše členky Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc. a Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
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Připomínkování zákona o sociálně-právní ochraně dětí vypracované Doc. Sobotkovou. Psy-
chologické dny v Olomouci, kde přednášela Mgr. Jarmila Šalomová referát „Rodina sv. Zdi-
slavy jako jedna z nestátních forem péče o pěstounské rodiny.“
 Ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jsme zorga-
nizovali při příležitosti 160 let od založení Papežského misijního díla setkání třicetičlenné 
skupiny dětí z Ugandy s dětmi z našeho sdružení a základních škol z Rožnova a okolí. 

2005
Zúčastnili jsme se semináře o náhradní rodinné péči na Krajském úřadě v Jihlavě, kde jsme 
prezentovali naše zkušenosti. Další prezentace naší činnosti proběhla na celostátním semináři 
o náhradní rodinné péči v Brně, kde prezentaci měla naše spolupracovnice Doc. Sobotková. 
V Katolickému týdeníku č. 39/2005 byl zveřejněn rozhovor Prof. Koluchové s redaktorkou 
Renatou Holčákovou s názvem „Lékařka poraněných duší“. 

2006
V pořadu ČT „Cesty víry“ připravila Renata Holčáková a pan Chovanec pořad o našem sdru-
žení s názvem „Děti v pěstounské péči“.

2008
Naše pracovnice Mgr. Magda Halamíčková se zúčastnila Mezinárodní konference „Děti po-
třebují rodinu“ pořádanou Nadací Terezy Maxové a katedry sociální práce FTUK Praha. 
Koncerty, divadla, významná setkání
 V roce 2000 jsme byli pozváni na adventní koncert České televize do kostela sv. Mikuláše 
v Praze na Malé Straně. Díky této formě prezentace jsme mohli hovořit o problematice pěs-
tounské péče. Manželé Konířovi, kteří byli první pěstounskou rodinou ubytovanou v našem 
domě, mohli v České televizi hovořit o svých zkušenostech s výchovou přijatých dětí. Kon-
cert se tak stal nejen významným ekonomickým přínosem, ale i propagací pěstounské péče 
jako sice náročné, ale především nesmírně zasloužené formy rodičovství. 

V roce 2003 jsme pořádali benefiční koncert se skupinou Svítání z Brna. Hlavním cílem 
byla propagace myšlenky, že opuštěných dětí je mnoho a potřebují pomoc v podobě rodiny. 
Téhož roku členové Kruhu přátel Rodiny sv. Zdislavy secvičili a uspořádali divadelní před-
stavení „Boží hvězda“ o královně Ester.     
 Ani v roce 2004 jsme kulturně nezaháleli. Pod záštitou poslankyně Michaely Šojdrové 
proběhl benefiční koncert sourozenců Ulrychových v Rožnově pod Radhoštěm. Hostem 
koncertu byla i paní Jarmila Šuláková. Koncert se uskutečnil za přispění Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a přímého přenosu Českého rozhlasu Ostrava. 
 Nadační fond Most naděje přispěl našemu sdružení finanční dar 100 000 Kč. Dar předali 
na koncertě členové správní rady JUDr. Cyril Svoboda (ministr zahraničí) a Mgr. Jaroslav 
Orel (ředitel nadačního fondu). 
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V roce 2004 dále proběhlo v rámci připomínky 160 let od založení Papežského misijního díla 
dětí setkání třicetičlenné skupiny dětí z Ugandy s dětmi z našeho okolí a našich pěstoun-
ských rodin opět ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě. 

V roce 2005 se uskutečnil jeden z tradičních adventních koncertů v Rožnově pod Radhoš-
těm pořádaný Základní uměleckou školou ve prospěch naší organizace.
 K 10. výročí svatořečení sv. Zdislavy byla z iniciativy sdružení uspořádaná Diecézní pouť 
rodin v kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě. Celebrantem slavnostní mše byl Mons. 
Josef Hrdlička. Díky podpoře Fondu kultury Zlínského kraje probíhal odpoledne bohatý 
kulturně-zábavný program, který byl završen koncertem moravského písničkáře a zpěvá-
ka Tomáše Kočky. 
 V roce 2007 nás podpořila opět skupina Svítání benefičním koncertem pod názvem „Od 
folku až k současnému zvuku“. Díky koncertu jsme mohli opět vyzdvihnout myšlenku naší 
organizace ve prospěch opuštěných dětí. Spolupráci se skupinou Svítání bychom mohli 
označit jako „souznění“, jelikož tito mladí lidé se nám opakovaně ozývali, nabídli své vy-
stoupení a přátelsky poseděli i po koncertě se slovy „přijedeme opět rádi!“ Jejich podpory 
v tomto období si velmi vážíme.  
 V témže roce se uskutečnila pouť dětí a mládeže ke sv. Zdislavě v Prostřední Bečvě. 
Poutní mši celebroval Mons. Kartel Otčenášek. Odpoledne byla beseda s biskupem, psycho-
logem a politikem. Program dále zpestřili nejrůznějšími aktivitami studenti Cyrilometoděj-
ské teologické fakulty z Olomouce, studenti Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a lektoři 
Střediska volného času v Rožnově pod Radhoštěm.
 K oslavě 100. výročí beatifikace paní Zdislavy se pod vedením Martina Kováře vydala naše 
hutiská schóla do Jablonného v Podještědí, kde 25. 8. 2007 zpívala v bazilice sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy.
 V roce 2008 jsme byli naopak my pozváni na Koncert splněných přání pořádaný Nada-
cí Terezy Maxové. Jednalo se o nezapomenutelný zážitek. Koordinátorka naší organizace 
v rámci koncertu předala paní Tereze Maxové poděkování za vytrvalou a pravidelnou pod-
poru našeho projektu „Nový domov s mámou a tátou“.
 V roce 2009 jsme si na jarním poradensko-víkendovém setkání pěstounů připomněli 
80. narozeniny prof. Jarmily Koluchové. Poděkování za milou návštěvou patří Mons. ThLic. 
Dominiku Dukovi OP, biskupovi královehradeckému, který naše setkání navštívil a také se 
připojil ke gratulantům prof. Koluchové. V rámci své návštěvy přednesl velmi podnětnou 
přednášku o současné rodině. Na závěr sloužil mši svatou v kostele sv. Zdislavy na Pro-
střední Bečvě. 
 Další návštěva arcibiskupa pražského a primase českého Domika Duky proběhla v čer-
venci roku 2011. V kostele na Prostřední Bečvě celebroval mši svatou za pěstounské rodiny, 
naše členy, přátele, dobrodince a požehnal novomanželům naší organizace. Následně na-
vštívil novou pěstounskou rodinu ve městě Zubří. Požehnal nový dům sdružení a celé rodině 
Kalových. 
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V roce 2018 jsme obnovili tradici poutí ke sv. Zdislavě, tentokrát ve spolupráci s Centrem pro 
rodinu. Pouť rodin ke sv. Zdislavě proběhla opět v areálu kostela na Prostřední Bečvě. Cílem 
poutě bylo nabídnout rodinám Mikroregionu Rožnovsko, společný prostor pro setkání a zdů-
raznit důležitost rodiny a to rodiny biologické i náhradní. Celou akci jsme zahájili v kostele 
sv. Zdislavy, kterou sloužil děkan Kamil Obr. Po obědě započal bohatý zábavný program. 
Díky mnoha dárcům jsme mohli program doslova „nabít zážitky“ pro celou rodinu. Akce se 
zúčastnilo přes 300 návštěvníků, především rodin s dětmi.   

Přehled přednáškové činnosti členů Rodiny sv. Zdislavy
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
„PROBLÉMY SOUČASNÉ RODINY A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE“
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 24.–25. 6. 2009
Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.: Psychologická východiska pěstounské péče a výsled-
ky jejích dlouhodobých výzkumů
Ing. Robert Koníř, Ing. Jana Konířová: Biologická a náhradní rodina očima pěstounů 
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.: Mediální obraz náhradní rodinné péče a ústavní výchovy

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍ PEDIATRIE 
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP „ODKAZ STÁLE ŽIVÝ“
Praha, 25. 11. 2009, věnovaný památce prof. PhDr. Zdeněk Matějčka k 5. výročí jeho úmrtí
Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.: Půl století přátelské spolupráce s prof. Matějčkem
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.: Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní 
rodinné péče

KONFERENCE „DÍTĚ V SYSTÉMU NÁHRADNÍ PÉČE“
Sdružení pěstounských rodin v Brně 20.11.2009 pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, 
veřejného ochránce práv 
Ing. Robert Koníř a Ing. Jana Konířová: Biologická a náhradní rodina očima pěstounů

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPOLKU
Průběžné vzdělávání našich sociálních pracovnic považujeme za prvořadé, aby mohla služ-
ba doprovázení fungovat na stále vyšší úrovni. 
 Naše pracovnice v průběhu let absolvovaly mnohé vzdělávací semináře na nejrůznější 
témata: Rodinné právo – aktuality a praxe, Zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD, 
Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem, Aktuální otáz-
ky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, Práce s ro-
dinami s duševním onemocněním, Sociálně-právní minimum pro pěstouny, Sociálně právní 
minimum pro pěstouny, Vedení rozhovoru s dětským klientem, Nepojistné sociální dávky, 
Zvládání stresu a stresové zátěže pro sociální pracovníky, Specifika komunikace a sociální 
práce s klienty s psychiatrickou diagnózou a Praktická krizová intervence.
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V roce 2018 absolvovaly naše pracovnice Tereza Olejníková a Jana Nožičková vzdělání v me-
todě My backpack akreditované MPSV ČR pod vedením lektorek Mgr. Taťány Šimečkové 
a Mgr. Gabriely Vykypělové v rozsahu 24 hodin.
 Pravidelné jsou také týmové supervize našich pracovníků, které probíhaly pod vedením 
supervizora Mgr. Piotra Wardeckého a Mgr. Jana Vodáka, Ph.D. Od roku 2018 je pracovnicím 
k dispozici Mgr. Petr Smékal a to jak pro týmové, tak i individuální supervize.

PROJEKT SPOLEČNĚ DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA
Od září 2016 mohl díky příspěvku Sdružení Mikroregionu Rožnovsko probíhat projekt – Spo-
lečně do samostatného života. Cílem projektu bylo posílit dovednosti mladých dospělých, 
aby po odchodu z pěstounské rodiny dokázali žít smysluplný život a vytvářet fungující vzta-
hy. Formou prožitkových technik a vzdělávacích seminářů jsme vedli mladé k realistickému 
plánovaní jejich vlastní osobní budoucnosti.
 Projekt se nám dařilo opakovat několik následujících let. Součástí projektu byly aktivity 
v přírodě, nejčastěji formou výletů nebo nočního přespávání v přírodě. Co se týče vzdělávací 
části projektu, vždy nám seminář na téma partnerských vztahů lektorovala Mgr. Kamila 
Rýparová, dlouholetá zkušená lektorka z Poradny Rožnov. Mladí se zamýšleli nad tím, jak být 
zdravě sebevědomý a co je důležité pro trvalý partnerský vztah.
 Dalším velmi kvalitním a osvědčeným seminářem se stal seminář vedený Mgr. Terezou 
Ševčíkovou povětšinou na téma finance a zaměstnání. Lektorka mladé dospělé seznámila 
nejen s nástrahami finančních pastí, ale hovořila také o tvorbě domácího rozpočtu, o mož-
ných formách bydlení a o zorientování se v různých druzích smluv. 

AKTIVITY PRO DĚTI
Od počátku naší činnosti bylo prioritou vytvořit vztahy důvěry a spolupráce mezi pěstouny, 
jejich dětmi a pracovníky organizace. Naše pracovnice si kladou za podstatný cíl své práce 
vytváření nejrůznějších výletů pro děti z pěstounských rodin, aby tak mohly s dětmi navá-
zat vztah i mimo pravidelné návštěvy v rodinách. Pěstouni zároveň vítají nabídku různých 
volnočasových aktivit pro děti, kdy mohou čas využít pro sebe. Během výletů se pracovnice 
s dětmi více poznají a mohou jim pak být důvěrníkem a oporou i v jiných situacích.

2011 
V roce 2011 jsme pro příklad navštívili Zoo Lešná, která je velmi oblíbeným místem návštěv 
rodičů s dětmi. Je právem nazývána zahradou kontinentu, neboť za jeden den je možné 
procestovat Afriku, Asii, Střední a Jižní Ameriku.   
 Využili jsme nabídku našeho nejbližšího okolí a navštívili jsme dráhu pro motokáry ve 
Frenštátu pod Radhoštěm, dále Lanový park Tarzánie v Trojanovicích. Aktivity byly zamě-
řeny na pohyb a k získání nových zkušeností a dovedností, rozvoj komunikace, prezentace 
vlastních zážitků, schopnost naslouchat a vnímat zážitky druhých.  Další aktivitou pro děti 
bylo „Putování na Svatý kopeček“ ve spolupráci s pracovníky SVP Kelč. Aktivity byly za-
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měřeny na dvě oblasti a to sociálně terapeutickou a dále na zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. 

2013
Děti se zúčastnily v hotelu Galík ve Velkých Karlovicích drakiády, kterou připravila profesio-
nální agentura. Za některé vlastnoručně vyrobené draky byly děti oceněny. 

2014–2015
V průběhu letních prázdnin jsme zorganizovali dvě akce pro děti za účelem zdokonalení 
se v anglickém jazyce. Kurzy se zaměřovaly především na komunikaci v angličtině. Děti 
se učily, jak se domluvit v restauraci, v hotelu, v kempu či na letišti. Hrály také hry, které 
jim pomohly zapamatovat si slovíčka. Naučily se pracovat s modálními slovesy. Také pro 
atraktivnost programu se učily porozumět moderním písničkám, seriálům, či filmům. Spo-
lečně se snažily především konverzovat anglicky, aby zjistily, jak komunikovat a nebát se, 
že nebudou rozumět. 

2016 
VÝLET OD BRUSELU
Ve dnech 27.–30. 4. 2016 jsme měli možnost navštívit s dětmi z pěstounských rodin Evrop-
ský parlament. Akce se zúčastnily děti, které v létě úspěšně absolvovaly kurzy angličtiny 
pořádané našim sdružením za přispění firmy ON Semiconductor. Samotná cesta do Belgie 
se uskutečnila díky Ing. Michaele Šojdrové, poslankyni Evropského parlamentu. V brzkých 
ranních hodinách jsme vyrazili z Olomouce autobusem až do dalekého Bruselu. Během dvou 
dnů jsme prožili nabitý a zajímavý program. Navštívili jsme Evropský parlament, seznámili 
se s fungováním Evropské unie, setkali se s europoslankyní Michaelou Šojdrovou a viděli 
na vlastní oči hlasování poslanců na plenárním zasedání. Následovala návštěva Informač-
ního střediska EP Parlamentarium, kde jsme mohli načerpat informace o Evropě od konce 
2. světové války až po současnost. Prošli jsme se ulicemi Bruselu a na závěr dne jsme byli 
pozváni na večeři spolu s paní Šojdrovou.
 Druhý den nás čekala návštěva města Bruggy, kde jsme měli komentovanou prohlídku 
města a následně dlouhý rozchod, během kterého jsme nakoupili suvenýry pro sebe i naše 
blízké. Někteří z nás byli tak odvážní, že si dokonce v závěru naší cesty smočili nohy ve 
vodách Severního moře u městečka Knokke-Heist. Z cesty po Belgii si odnášíme nezapome-
nutelné zážitky, a proto patří velký dík nejen paní Šojdové, ale celému organizačnímu týmu 
KDU-ČSL za připravený program.

PO BRUSELOVÉ SETKÁNÍ
Dne 9. 9.–11. 9. 2016 se uskutečnil kurz angličtiny jako „pobruselové“ setkání. Výuka proběhla 
formou konzultací, kdy si děti zopakovaly, co znají o Belgii a jejím hlavním městě Bruselu. 
V angličtině popsaly svoje zážitky a zopakovaly si slovíčka na téma cestování.
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LEDOVÉ SOCHY NA PUSTEVNÁCH
Dne 15. ledna 2015 jsme se vypravili s dětmi z pěstounských rodin na Pustevny, abychom se 
zapojili do akce „Ledové sochy na Pustevnách“. Z rožnovského nádraží jsme vyrazili čtyři, 
na Pustevnách se k nám úspěšně připojili další čtyři kamarádi z „druhé strany kopce“, kteří 
přijeli lanovkou. Spolu s našim instruktorem sněhového modelování Jakubem jsme si našli 
nám přidělený „kus sněhu“ a pustili se od práce. Celá naše parta pracovala usilovně přes tři 
hodiny na společném díle. Museli jsme se dohodnout, kdo co bude dělat, a jak vlastně bude 
naše týmové dílo vypadat. Nakonec jsme dokázali stvořit dvě jedinečné sněhové sochy a to 
želvu a tučňáka. Chvílemi jsme si připadli jako veledůležití umělci, když si nás procházející 
turisté fotili a dávali se s námi do řeči. Ačkoliv nás mráz štípal do tváří a sluníčko se ne a ne 
prodrat z mraků, neodradilo nás to ani od následného závodu v bobování. A pak už hurá na 
teplý čaj, oběd a cestu zpět domů.

BESEDA S HOROLEZCEM
Dne 18. 4. 2016 jsme se s dětmi a mladými dospělými z našich pěstounských rodin setkali 
na besedě s názvem „Nepálem až k Manáslu aneb touha po vrcholu tváří v tvář lidskému 
životu“. S horolezcem Pavlem Michutem jsme si povídali o jeho dobrodružstvích z hor, o od-
vaze, těžkých rozhodnutích a o kráse přírody. V rámci besedy jsme mohli shlédnout poutavě 
natočený film o výstupu na horu Manaslu tyčící se do výšky 8 163 m.n.m. a prohlédnout si 
nezbytné horolezecké vybavení.

TURISTICKÁ VÝPRAVA
V sobotu 21. 5. 2016 jsme se s dětmi z našeho sdružení vydali na turistickou výpravu „za 
tajemstvím partyzánů do beskydských kopců“. Putovali jsme po naučné stezce z Pusteven 
na Martiňák a dále na Horní Bečvu. Počasí bylo luxusní, nálada výborná, jen závěrečný kvíz 
nesklidil příliš úspěch, avšak fidorkové medaile potěšily všechny!
 Dne 19. 7. 2016 jsme se vydali opět do přírody, tentokrát jsme putovali Rožnovskou bráz-
dou z Hutiska až do Rožnova. Z ochozu Jurkovičovy rozhledy jsme se pokochali krásou va-
lašských lesů a luk. V cíli nás už čekala zasloužená odměna v podobě pikniku u řeky Bečvy 
s pizzou a čvachtáním ve vodě. 

2017
POHÁDKOVÉ LÁZNĚ S PĚSTOUNY
Na úplný závěr letních prázdnin jsme se společně s rodinami setkali v zábavném centru po-
hádkových lázní, kde si mohly děti ještě pořádně zablbnout, než usednou do školních lavic 
a pěstouni si mohli užít pěkné chvíle u kafíčka a společného povídání. Na toto setkání byly 
také pozvány děti, které již z pěstounských rodin odešly, a osamostatnili se. Někteří z nich 
již mají sami své vlastní potomky. Děkujeme tímto vedení pohádkových lázní za vstupné 
zdarma a také za poskytnutí dárkových poukazů pro dva páry rodičů na relaxačně zážitkové 
odpoledne v jejich pivních lázních.
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VÝLET DO PRAHY
Ve dnech 8.–10. září 2017 proběhl pozvávací třídenní výlet do Prahy. Během těchto tří dnů 
jsme se snažili navštívit a zhlédnout co nejvíce míst a památek. V pátek ráno jsme s celkem 
11 dětmi odcestovali vlakem společnosti RegioJet směr Praha, hlavní nádraží. V Praze jsme 
byli něco málo po jedenácté hodině. Velmi rychle jsme se společně s dětmi zorientovali 
v trasách metra a přesně v poledne jsme se již s průvodkyní procházeli po budově Senátu 
a Valdštejnského paláce. 
 Další bod v naplánovaném programu byla prohlídka Národního divadla. Zde nám bylo 
umožněno projít i ta místa, která nejsou jiným návštěvníkům běžně přístupná. Díky tomu 
jsme např. mohli pořídit krásné fotografie z nezaměnitelné střechy divadla. Ubytovaní jsme 
byli v prostorách farního centra při kostela sv. Ignáce. Děti si i zde chvíle odpočinku užívaly 
(o ping-pongový stůl byl velký zájem). Druhý den ráno jsme museli brzy vstávat a hned po 
snídani vyrazit tramvají k Pražskému Hradu. Zde byla dohodnutá prohlídka Katedrály sv. 
Víta a Arcibiskupského paláce. Obě prohlídky byly dlouhé a velmi obsáhlé. Kdo měl zájem, 
dozvěděl se spoustu zajímavých informací z historie i současného využití objektů. 
 Po prohlídkách následovala procházka po Strahově s cílem nalézt Klášterní pivovar, kde 
byl sjednán výborný oběd (polévka a pečené kuře s bramborovou kaší). Nesměla chybět 
procházka ke Karlovu mostu a Staroměstkému náměstí. Po chvíli odpočinku na pokojích 
jsme se pomalu začali strojit na kulturní akci – muzikál „Ať žijí duchové“ v Kongresovém 
centru na Praze 4. A čekal nás poslední den. V neděli jsme si trochu přispali a před po-
lednem jsme dorazili do muzea voskových figurín Grévin. Po téměř dvouhodinové zábavě 
v tomto muzeu jsme se ještě nalodili na parník a užívali si poslední kouzla Prahy při plavbě 
Vltavou. V 15.44 h jsme doslova „naskákali“ opět do vlaku, tentokrát směr Hranice. Všechny 
děti byly úžasné a věříme, že se jim pobyt v Praze a s námi líbil!

VÁNOČNÍ VEČÍREK
První prosincový den proběhlo setkání pěstounských rodin v lidové galerii a kavárně U dvou 
koček. Společně jsme se naladili na adventní čas, dali si spolu kávu a zákusek, popovídali si 
o svých rodinách a také si zkusili technikou scrapbookingu vyrobit originální vánoční přá-
níčka. Tento vánoční večírek byla naše poslední akce v roce 2017 a my bychom chtěli všem 
pěstounským rodinám a jejich dětem poděkovat za jejich zájem a účast na našich akcích. 
Jejich zájem o společné setkávání mezi sebou nás těší a zároveň motivuje k plánování 
podobných setkání v průběhu dalšího roku.

2018
ADVENTNÍ SETKÁNÍ S PĚSTOUNY
V polovině prosince proběhlo již v pořadí druhé adventní setkání pro pěstounské rodiny 
v lidové galerii a kavárně U dvou koček v Zubří. Společná neformální setkání jsou pro naši 
práci oživením a pěstouni jej vítají, což se pozná díky jejich vždy hojné účasti. Letos jsme 
díky sponzorskému daru mohli posezení obohatit také o tombolu v podobě losování vánoč-
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ních dárečků, kde se skrývala především drobná elektronika. Společně jsme se tak naladili 
na předvánoční čas, dali si kávu a zákusek, popovídali si o svých rodinách a také, aby toho 
nebylo málo, si děti mohly pod vedením zkušené animátorky vyrobit přáníčka technikou 
pískování.
 Zájem pěstounů o společné setkávání mezi sebou nás těší a zároveň motivuje k plánová-
ní podobných akcí i v průběhu dalšího roku.

2019
ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI NA SEPETNÉ
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 pře-
devším poděkovat pěstounům za jejich dlouholetou péči o děti a nabídnout jim také prostor 
pro relaxaci. Děti měly připraveny bohatý animačním program s vyškolenými animátory. 
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 do-
pomocí 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.

EXKURZE TRŠICE, OLOMOUC
Za vzděláním i zábavou jsme se vypravili 13. dubna 2019 s dětmi a mladými z našich pěs-
tounských rodin. Naše první zastávka byla ve Středisku výchovné péče v Tršicích. Mohli 
jsme se podívat do zařízení, kde děti jezdí řešit své výchové problémy ve spolupráci s psy-
chology a speciálními pedagogy. Vedoucí střediska Mgr. Raindl nám popovídal o nejrůz-
nějších problémech, se kterými děti a dospívající přijíždějí, a jak jim ideálně předcházet, 
nebo nacházet jejich 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 Pev-
nosti 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 pěstounských 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 Karlo-
vic do Kulíškova dětského parku u hotelu Pod Javorem, na bazén a nechyběl ani tradiční tá-
borák s opekáním buřtů. Velkou zábavou byla přehazovaná přes síť s balónky napuštěnými 
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vodou. Děti si z pobytu dovezly domů originální vlastnoručně malované polštářky, dárečky 
na rozloučenou a nemohla také chybět medaile s diplomem.

Mimořádné akce
VAŘENÍ S KRÁLEM
Ve dnech 3. - 4. 7. 2016 proběhl ve školní kuchyni v Hutisku-Solanci kurz vaření moderní 
a zdravé výživy pod taktovkou šéfkuchaře Jiřího Krále. Kurzu se zúčastnili naši pěstouni 
a pěstounky. Užili jsme si nejen celodenní stání u plotny, ale hlavně legraci, hravou gastro-
nomii a potěšili jsme své chuťové buňky mnoha výtečnými pokrmy. Děkujeme šéfkuchaři 
Jiřímu Králi, jeho manželce, vedoucí školní jídelny a paní ředitelce ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec.

SETKÁNÍ S MLADÝMI DOSPĚLÝMI, KTEŘÍ PROŠLI PĚSTOUNSKOU PÉČÍ
Dne 19. 8. 2016 jsme se sešli s mladými dospělými, kteří prošli pěstounskou péčí v našich 
pěstounských rodinách a jsou již samostatní. Setkání proběhlo v příjemné kavárně s velkým 
dětských koutkem a venkovním hřištěm, které využily ratolesti našich pozvaných mladých 
dospělých. Hovor se nesl v duchu sdílení zkušeností s tím, jak kdo prožíval odchod z pěs-
tounské péče.

SETKÁNÍ SE ZÁJEMCI A ŽADATELI O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
Naše organizace v rámci vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny po-
řádala již v roce 2013 informační setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči ve Velkých 
Karlovicích. Lektorem, který zodpovídal otázky všech zúčastněných, byl náš dlouholetý od-
borný garant PhDr. Miroslav Kotek. V roce 2014 jsme obdobné setkání pořádali opět společ-
ně s PhDr. Miroslavem Kotkem v Novém Hrozenkově. Dále v roce 2016 jsme obdobnou be-
sedu pro zájemce o pěstounství uspořádali v Rožnove pod Radhoštěm. Cenným příspěvkem 
na těchto setkáních jsou i osobní svědectví našich pěstounů. 

JARMARK NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Každoročně se účastníme Jarmarku neziskových organizací v Rožnově pod Radhoštěm. 
Jarmark v roce 2018 byl pro naši organizaci významný také z toho důvodu, že naše koordi-
nátorka paní Olga Michutová byla oceněna za dlouhodobý přínos sociální oblasti a převzala 
cenu z rukou místostarosty Jana Kučery a vedoucí sociálního odboru rožnovské radnice 
paní Evy Urbanové.

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, abychom 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.
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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 valaš-
ských 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 for-
mou 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 zážit-
ky, 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 doprová-
zeli 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 ne-
formální 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.
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OSLAVA VÝROČÍ 20 LET POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Dne 11. 10. 2020 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 Domi-
nika 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.

DOMY RODINY SV. ZDISLAVY
Rodina sv. Zdislavy pomáhá pěstounským rodinám také formou ubytování ve velkých rodin-
ných 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 pěstounskou 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 infor-
mace o poskytovaném bydlení.
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ZÁKLADNÍ DATA ORGANIZACE
Organizace Rodina sv. Zdislavy byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení fyzickými 
osobami. V současné době je jako zapsaný spolek v registraci L3396 u KS Ostrava.

Kancelář sociálních pracovnic:
Rodina sv. Zdislavy, z.s.
Boženy Němcové 1720
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, 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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VIZE NAŠÍ ORGANIZACE
Náš spolek by měl zůstat nadále jako malá organizace, kde se všichni znají, pomáhají si 
a vyměňují si zkušenosti.

• Po vzoru našich předních odborníků jako je prof. PhDr. Jarmila Koluchová chceme stále 
zdokonalovat naši odbornou péči, a tím přispět ke zkvalitnění života jednak dětí přijatých 
i vlastních, také i samotných pěstounů. 
• V rámci zkvalitňování péče o pěstounské rodiny bychom se rádi pro příští roky zaměřili na 
další profesní růst našich zaměstnanců. Mimo běžné vzdělávání sociálních pracovníků jim 
bude nabídnut i dlouhodobější a intenzivnější výcvik.
• Co nejdříve po koronaviru chceme obnovit poradensko-vzdělávací víkendové pobyty, 
na které už pěstouni netrpělivě čekají. 
• Chceme se do budoucna také více otevřít dětem a dospívajícím. Dveře dokořán zname-
nají, že je máme rádi. Chceme udržovat vztahové vazby, věnovat se péči o jejich duševní 
zdraví, rozvoj osobnosti a podporovat emoční stabilitu do života.
• Již tradičně budeme pořádat letní pobytové akce pro děti. V roce 2022 proběhne již 
šestý ročník „minitábora“. Ten bývá mezi dětmi velmi oblíbený a my můžeme takto pěs-
tounům nabídnout respitní péči.
• Intenzivně budeme i nadále vyhledávat nové pěstouny, a tak přispívat ke snížení stavu 
dětí v dětských domovech.
• Máme dobré zkušenosti s některými našimi politiky. Nadále proto chceme vést odborné 
diskuze o rodině a důležitých faktech, že každé dítě potřebuje mámu a tátu, aby mohlo 
založit v budoucnu bezpečnou rodinu. Informovat veřejnost i politiky o názorech pěstounů 
na jejich problematiku a hledat cesty podpory.
• Našim cílem je také vytvořit Kruh přátel Rodiny sv. Zdislavy, kteří budou našimi partnery v 
uskutečňování našich vizí. V rámci sociálních sítí budou dle svých možností informovat širší 
veřejnost o naší práci a vůbec o tématu náhradní rodinné péče.
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