
Milí čtenáři, příznivci, sponzoři a podporovatelé,
jsme vděční za uplynulý rok 2018, ve kterém jsme mohli zažít několik 
báječných akcí s našimi rodinami a jejich dětmi. První polovina roku se 
nesla v přípravách Poutě rodin ke sv. Zdislavě. Ve spolupráci s několika 
nadšenými dobrovolníky a Centrem pro rodinu Valašské Meziříčí jsme 
uspořádali rodinnou akci, na které se skutečně nikdo nenudil! Ač nás to 
stálo mnoho úsilí, odezvy téměř dvou stovek návštěvníků byly povzbu-
zující a odměňující zároveň. 

Pro naše pěstouny jsme jako každý rok pořádali víkendový pobyt 
v malebném prostředí Nového Hrozenkova. Nezapomněli jsme ani na 
děti, se kterými jsme vyráželi za dobrodružstvím do přírody. Rodinnou 
atmosféru našeho spolku se snažíme udržovat také akcemi jako je ad-
ventní posezení pro pěstouny. Velmi nám záleží na tom, aby se pěs-
touni a jejich děti cítili v Rodina sv. Zdislavy jako ve své velké rodině, 
kde mohou sdílet své radosti, ale i smutky a starosti. Vše a ještě více se 
dočtete v naší výroční zprávě. 

Všem podporovatelům, sponzorům a příznivcům našeho spolku by-
chom chtěli vyjádřit velký dík. Bez vás by to prostě nešlo!

SLOVO ÚVODEM
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Doprovázení
V první polovině roku 2018 jsme doprovázeli 19 rodin. V červnu 

2018 ukončily tři rodiny Dohodu o výkonu pěstounské péče. V prvních 
dvou případech šlo o dosažení zletilosti přijatých dětí, v případě třetím 
byl důvodem odchod k jiné doprovázející organizaci. V červnu 2018 
jsme uzavřeli jednu novou Dohodu o výkonu pěstounské péče. V druhé 
polovině roku 2018 jsme doprovázeli 17 pěstounských rodin.

Vzdělávání a poradenská činnost
V červnu 2018 jsme uspořádali poradensko-vzdělávací víkendový 

pobyt pro pěstounské rodiny na téma „Odpuštění“ s lektorkou Mgr. Te-
rezou Nagy Štolbovou. V září 2018 byl pěstounům nabídnut vzdělávací 
workshop: „Problémy ve výchově jako příležitost k růstu II“ s lektorem 
Mgr. Martinem Suchánkem.

Osobám vhodným stát se osvojiteli a pěstouny nabízíme poraden-
skou činnost v rámci našich úředních hodin, a to vždy v pondělí v kan-
celáři na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm. Této možnosti informo-
vat se o náhradní rodinné péči využili v roce 2018 dvě osoby. Mimo to 
jsme pořádali pouť rodin, kde jsme měli také svůj informační stánek, 
ve kterém jsme poskytovali případným zájemcům informace k osvo-
jení a pěstounské péči. Celá akce byla realizována s cílem propagovat 
důležitost rodiny a zvýšit zájem o pěstounskou péči. V rámci Dnů soci-
álních služeb v Rožnově pod Radhoštěm jsme na Jarmarku neziskových 
organizací měli také stánek s materiály k náhradní rodinné péči, kde se 
lidé mohli přijít informovat. Celkově vnímáme pokles zájmu o náhradní 
rodinnou péči v našem regionu. 

INFORMACE K POVĚŘENÍ 
K SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 
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Poradensko-vzdělávací víkendové setkání
Poradensko-vzdělávací víkendové setkání pro pěstounské rodi-

ny proběhlo ve dnech 11.–13. 5. 2018 na hotelu Permoník v Novém 
Hrozenkově. Víkendu se zúčastnilo 26 pěstounských rodin s 36 dětmi. 
Tématem setkání bylo „Odpuštění“ lektorované psycholožkou Mgr. Te-
rezou Nagy Štolbovou. Téma pěstouny velmi zaujalo. Oceňovali pře-
devším to, že lektorka má sama zkušenost s pěstounskou péčí a osvo-
jením, kdy je schopna své zkušenosti předávat a radit pěstounům, jak 
se o přijaté děti starat s ohledem na jejich specifické potřeby. Během 
víkendu mohli pěstouni využít také individuální supervize pod vedením 
Mgr. Piotra Wardeckeho.

Doprovodného programu pro děti se během víkendu ujaly dvě pra-
covnice terénního programu pro rodiny SOS Kompas Přerov – Bc. Mo-
nika Pazderová, DiS. a Mgr. Andrea Šefrnová, a dále terapeutka a kouč-
ka Mgr. Petra Macáková. Pro děti připravily program plný her, sportu, 
ale také povídání a sdílení.

Vzdělávací workshop
Dne 22. 9. 2018 proběhl na hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm 

vzdělávací workshop pro pěstouny na téma „Problémy ve výchově jako 
příležitost k růstu II“, který lektoroval klinický psycholog Mgr. Martin 
Suchánek z Olomouce. Pěstouni byli s lektorem v loňském roce velice 
spokojeni, proto jsme se rozhodli pro pokračování ve formě worksho-
pu, kdy sami pěstouni přinesli své příběhy, a na základě jejich kazuistik 
se pracovalo. Účastníci semináře ocenili zejména atmosféru setkání, 
která umožňovala otevřeně diskutovat a sdílet názory i potíže ve vý-
chově, vyměňovat si zkušenosti.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO PĚSTOUNY
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Naše pracovnice si kladou za podstatný cíl své práce vytváření nejrůz-
nějších výletů pro děti z pěstounských rodin, aby tak mohly s dětmi 
navázat 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 mo-
hou jim pak být důvěrníkem a oporou i v jiných situacích. 

Závěr školního roku jsme letos tentokrát oslavily se staršími dětmi 
na bowlingu. Děti se mohly podělit o své školní úspěchy a také o radost 
a plány spojené s blížícími se prázdninami. 

Dne 13. 7. 2018 jsme se s dětmi vydali putovat po stopách stateč-
ných bojovníků, partyzánů. Naše výprava započala na Pustevnách, po-
kračovala po naučné stezce na Martiňák a dále na Horní Bečvu, kde 
jsme společně opékali špekáčky a vyhodnocovali vědomosti o partyzá-
nech a Beskydech získané během cesty.

Další výšlap se uskutečnil 13.–14. 8. 2018, kdy jsme putovali pod 
hvězdnou oblohou a bivakovali pod hřebenem Kyvňaček. Pro děti to 
byl jedinečný zážitek. Nejen, že mnohé nespaly venku pod širou oblo-
hou, ale některé ani nespaly ve spacáku, takže byla nutná i jistá instruk-
táž, jak na to. 

Pro děti z mateřských škol a pro děti 1.–5. třídy základní školy jsme 
pořádali již podruhé Minitábor v Hutisku-Solanci a to v termínu 1.–3. 8. 
2018. Byli jsme na výletě v přírodě, čvachtali se na koupališti, jezdili na 
koních a večer trávili jako správní táborníci u ohně. Děti byly nadšené 
a už se všichni těšíme na příští rok.

Tyto letní aktivity jsme mohli zorganizovat díky sponzorskému daru 
společnosti ČEPRO a.s.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
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Pouť rodin
Dne 9. 6. 2018 se uskutečnila „Pouť rodin ke svaté Zdislavě“ v areálu 
kostela na Prostřední Bečvě. Cílem pouti bylo nabídnout rodinám Mi-
kroregionu Rožnovsko společný prostor pro setkání a zdůraznit důle-
žitost rodiny a to rodiny biologické i náhradní. Akce se zúčastnilo přes 
300 lidí, především rodin s dětmi. 

Pouť nabídla prostor pro vzájemné setkání nejen dětí, ale i rodičů. 
Celou akci jsme zahájili mší v kostele sv. Zdislavy, kterou sloužil odchá-
zející děkan Kamil Obr. Po obědě započal zábavný program. Během ce-
lého dne probíhaly na stanovištích sportovní i výtvarné aktivity, kterých 
se zúčastnili všichni členové rodiny. Rodiče se svými dětmi tak mohli 
spolupracovat, hledat společná řešení problému a zažít pěkné chvíle. 
Mimo to program nabídl aktivity v podobě skákacího hradu, malování 
na obličej, jízdy na koních, projížďky na čtyřkolkách nebo lukostřelbu. 
Rodiče mohli vyslechnout přednášku Petra Bulvase na téma „Manžel-
ství“ a pro děti přijel zahrát divadlo pan Pavel Hošťálek. Den zpříjemnily 
také vystoupením dvě místní hudební skupiny. Velkým povzbuzením 
pro nás byla návštěva radní Zlínského kraje paní Michaely Bláhové, kte-
rá návštěvníky pozdravila a promluvila o důležitosti rodiny. 

Zástupkyně Centra pro rodinu Valašské Meziříčí nabídla návštěvní-
kům celoroční bohatý program pro podporu rodinného soužití. Pracov-
nice Rodiny sv. Zdislavy seznámily návštěvníky se službami pro náhrad-
ní rodiny, a to především rodiny pěstounské. Během programu si mohli 
návštěvníci zakoupit poutní trička, která nesla heslo „Moje štěstí, moje 
rodina“. Místní spolky se zapojily do organizace pouti, a to především 
hasiči z Prostřední Bečvy, kteří nám zapůjčili lavičky, stoly a stan, další 
spolky se zapojily do prodeje jídla a pití. Obec Hutisko-Solanec nám 
bezplatně zapůjčila pódium a obec Horní Bečva nám finančně pomohla 
s uhrazením služeb za nazvučení celé akce. 

Díky mnoha dárcům jsme mohli program doslova „nabít“ zážitky 
pro celou rodinu. Pouť rodin se vydařila ke spokojenosti návštěvníků 
i organizátorů.

DALŠÍ AKTIVITY V ROCE 2018
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Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti
Dne 5. 9. 2018 jsme se zúčastnili Jarmarku neziskových organizací 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme mohli prezentovat naši službu 
a informovat širokou veřejnost o tématu náhradní rodinné péče. Akce 
byla pro naši organizaci významná také z toho důvodu, že naše koordi-
nátorka paní Olga Michutová byla oceněna za dlouhodobý přínos soci-
ální oblasti a převzala cenu z rukou místostarosty Jana Kučery a vedou-
cí sociálního odboru rožnovské radnice paní Evy Urbanové.

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 vánočních dárečků, kde se skrývala především drobná elekt-
ronika. 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 tech-
nikou pískování. 

Zájem pěstounů o společné setkávání mezi sebou nás těší a zároveň 
motivuje k plánování podobných akcí i v průběhu dalšího roku.
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Na jaře 2018 se naše pracovnice Tereza Olejníková a Jana Nožičková 
zúčastnily Mezikrajového sdílení a předávaní dobré praxe doprováze-
jících organizací v rámci projektu „Zvyšování kvality NRP“. Na podzim 
roku 2018 potom absolvovaly odbornou stáž ve středisku Program pro 
pěstounské rodiny ve Slezské diakonii.

V roce 2018 také dojížděly do Brna na výcvik v metodě My bac-
kpack v rozsahu 24 hodin, akreditovaný MPSV ČR. Pod vedením lekto-
rek Mgr. Taťány Šimečkové a Mgr. Gabriely Vykypělové si osvojily meto-
du My Backpack jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti pěstounské 
péče. Sociálním pracovníkům tato metoda pomáhá mluvit s dětmi 
o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich 
odchodu z původní rodiny do rodiny nové.

Tereza Olejníková a Jana Nožičková absolvovaly v roce 2018 také tři 
týmové supervize pod vedením supervizora Mgr. Jana Vodáka, Ph.D.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNIC SPOLKU

Dle zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Kotíka podává účetní závěr-
ka spolku věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a vý-
sledku hospodaření v roce 2018 v souladu s českýmí účetními předpisy. 
Evidence, čerpání a použití dotací probíhalo v souladu se stanoveným 
účelem.

Výnosy (v tis. Kč)
platby příjemců služeb 253
příjmy z reklam 155
přijaté dary 95
nadační příspěvky 31
dotace a státní příspěvky 946
výnosy celkem 1 480

Náklady (v tis. Kč)
materiál, vybavení, energie 120
opravy cestovné, služby 336
ostatní náklady 4

provozní náklady celkem 460

mzdové náklady 633
zákonné pojištění 158

osobní náklady celkem 791

náklady celkem 1 251

odpisy dlouhodobého majetku 582
Hospodářský výsledek -353

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2018
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NÁKLADY NA DOMECH SPOLKU V ROCE 2018

Rodinný dům – Hutisko-Solanec
vybavení pokoje                            38 224 Kč

Rodinný dům – Trojanovice
oprava střechy                               13 934 Kč
výměna kotle                                 79 018 Kč
servis ČOV                                        1 222 Kč
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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.

Kontaktní místo:
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

Správní rada sdružení:
Olga Michutová – koordinátor
Ing. Pavel Morcinek – ekonom
Mgr. Tereza Olejníková, DiS.

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

ZÁKLADNÍ DATA O SDRUŽENÍ
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