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1. Základní údaje 

 

Název: ISIS – občanské sdružení pro pomoc 

náhradním rodinám, z. s. 

Zapsán: Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu 

v Ostravě v oddílu L, vložka č. 1294 

Datum zápisu: 20. 11. 2015 

Právní forma: spolek 

Datum vzniku: 10. 4. 1992 

IČ: 44936478 

Adresa sídla: U Sportovní haly 544/1a, Lazce, 779 00 

Olomouc 

Adresa pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc 

Statutární zástupce: Radek Schlesinger (do 26. 11. 2016) 

 Ing. Matouš Ryček (od 26. 11. 2016) 

Funkce: předseda, statutární zástupce 

Telefon: (+420) 731 812 464 

Web: www.isis-olomouc.cz 

Registrace:  www.olomouc.eu/kpss 

E-mail: isis-olomouc@centrum.cz 
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2. Členská základna 

 

Ke dni 1. 1. 2016 evidovalo ISIS – občanské sdružení pro pomoc 

náhradním rodinám, z. s. (dále jen ISIS) celkem 56 členů, z toho: 

 15 odborníků, 

 29 pěstounů, 

 11 ostatních, 

 1 čestného člena. 
 

V roce 2016 nedošlo v členské základně ke změnám, nebyl přijat žádný 

nový člen a žádný z členů své členství neukončil. 

   

Ke dni 31. 12. 2016 má ISIS evidováno celkem 56 členů, z toho: 

 15 odborníků, 

 29 pěstounů, 

 11 ostatních, 

 1 čestného člena. 
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3. Důležité události v ISIS 

 

3.1. Pracoviště ISIS v Olomouci a další využívané prostory 

 

Při poskytování služeb našim klientům bylo využíváno zejména 

pracoviště ISIS na Horním náměstí 21 v Olomouci. V roce 2015 jsme 

zde získali další  prostory, které se nacházejí ve stejné budově a ve 

stejném patře jako dosavadní pracoviště. Po celý rok 2016 probíhaly 

postupné úpravy těchto prostor, zejména pokládka linolea, montáž 

osvětlení, vypínačů a zásuvek, natěračské a zámečnické práce, 

vybavení veškerým zařízením od stolů, židlí a skříní až po hasicí přístroj 

a lékárničku. 

 

S tím jak postupovalo zabydlování nového pracoviště, přesunuli se zde 

postupně někteří pracovníci ISIS a také vybrané aktivity, především 

psychosociální aktivity pro děti a tvořivé dílny. 
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V současnosti se na adrese Horní náměstí 21 nachází na stejném 

podlaží 2 pracoviště ISIS – na „pracovišti A“ je poradna a kancelář 

klíčových pracovnic, herna a místnost pro vzdělávání pěstounů, na 

„pracovišti B“ je kancelář administrativy a místnost pro pravidelné 

setkávání dětí, tvořivé dílny a doučování dětí.   

 

Pro předvánoční setkání náhradních rodin jsme i v roce 2016 znovu 

využili prostor v Domě armády v Olomouci, který umožňuje realizovat 

takto rozsáhlé setkání. 

 

Poradensko-vzdělávací pobyty jsme realizovali v Penzionu Selský dvůr 

v Daňkovicích a v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u 

Blanska. 

        

 

3.2. Důležitá jednání 

 

3.2.1. Z jednání výboru ISIS 

 

V rámci každého jednání se výbor zabýval finanční situací spolku, 

schválením příjmových a výdajových účetních položek a informacemi 

z jednání pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ v rámci Komunitního 

plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) při Magistrátu města 

Olomouce (dále jen MMOl). 

 

První jednání výboru ISIS v roce 2016 se uskutečnilo 12. 2. 2016. Řešil 

se průběh grantových řízení pro rok 2016 a situace kolem nového 

pracoviště ISIS, zejména nutnost potřebných oprav a vybavení 

pracoviště. 

  

Druhé jednání výboru se uskutečnilo 23. 6. 2016 a zásadním bodem 

bylo schválení výroční zprávy za rok 2015. 

 

Třetí jednání výboru se uskutečnilo dne 8. 9. 2016, v rámci jeho jednání 

byla projednána příprava předvánočního setkání náhradních rodin, 

příprava volebního Valného shromáždění ISIS a řešily se grantové 

možnosti pro rok 2017. Předseda přítomné informoval, že do nového 

výboru již nebude kandidovat a že po zvolení nového statutárního 

zástupce předáním funkce ukončí svoji činnost v ISIS. 
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 Čtvrté jednání výboru proběhlo 3. 11. 2016. Hlavní náplní byla jako 

minule příprava předvánočního setkání náhradních rodin a Valného 

shromáždění ISIS a projednaly se grantové žádosti již končící a ty nově 

podávané. Předseda ISIS předložil jím vypracovaný Mzdový řád ISIS, 

ten byl následně přítomnými schválen. 

 

Páté jednání nově zvoleného výboru se uskutečnilo 26. 11. 2016 

bezprostředně po ukončení jednání Valného shromáždění ISIS a  

Ing. Matouš Ryček byl při něm zvolen novým předsedou ISIS.  

 

3.2.2. Jednání Valného shromáždění ISIS 

 

Dne 26. 11. 2016 se v Domě armády v Olomouci uskutečnilo jednání 

volebního Valného shromáždění ISIS, které hodnotilo dosažené 

výsledky za rok 2016, schválilo zprávu o činnosti a zprávu o 

hospodaření, zvolilo výbor ISIS ve složení Veronika Chorá,  

PhDr. Šárka Mošťková, Mgr. Radmila Navrátilová, Ing. Matouš Ryček a 

PhDr. Jiří Smejkal a revizní komisi ve složení Mgr. Dalibor Křepský,  

Mgr. Marek Navrátil a Jarmila Lakomá. 

 

3.2.3. Jednání s institucemi mimo ISIS 

 

Obdobně jako v roce 2015 byla součástí jednání s institucemi i 

pravidelná a aktivní účast na jednáních pracovní skupiny „Děti, mládež, 

rodina“ v rámci KPSS při MMOl. Na jednáních byla představena 

schválená a vytištěná verze 4. komunitního plánu na roky 2016-2019, 

kde ISIS zaujímá pozici hlavního garanta pro oblast náhradní rodinné 

péče. Proběhla také prezentace projektu lokálního síťování, realizace 

projektu od 1/2016 do 6/2018. Nedílnou součástí setkání odborných 

pracovníků byla mimo jiné i prezentace krajského komunitního 

plánování – příprava na roky 2018-2020. 

 

Kromě toho se i nadále  rozvíjela úzká spolupráce s pracovníky 

sociálních odborů jak Olomouckého kraje, tak i Magistrátu města 

Olomouce, se kterými byly koordinovány i služby poskytované 

pěstounům v působnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

OSPOD) Magistrátu města Olomouce. 
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Neméně důležitá a podnětná spolupráce probíhala také v rámci 

ostatních doprovázejících neziskových organizací působících 

především na území města Olomouce a blízkého okolí, ať už v rámci 

osobních setkání a kontaktů, nebo také na společných setkáních 

zástupců těchto organizací a pracovníků náhradní rodinné péče (dále 

jen NRP) OSPOD v prostorách MMOl. 

 

Při příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. 5. 2016) jsme se ve 

spolupráci s Nadačním fondem J&T zapojili do kampaně „Hledáme 

rodiče“. Cílem akce bylo oslovit a informovat širokou veřejnost  

o náhradní rodinné péči. 
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Během roku 2016 se PhDr. Šárka Mošťková účastnila jednání 

psychologů Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské 

psychologické společnosti, která se konala v Praze v termínech 18. 3., 

15. 6. a 24. 11. 2016. Projednávanými tématy byla zejména 

problematika pěstounské péče na přechodnou dobu a její dopad na děti, 

které touto formou péče prošly, otázka existence dětských center, 

změny v legislativě v rámci NRP, nástroje sociálně-právní ochrany dětí, 

aktuální dění a sdílení zkušeností pracovníků z oblasti NRP. 

 

 

3.3. Propagace ISIS 

 

Pro potřeby propagace stávajících i nově nabízených služeb a aktivit 

našeho spolku bylo rozhodnuto o aktualizaci zastaralých propagačních 

materiálů. Kromě nového obsahu jsme propagačním materiálům ISIS 

chtěli vtisknout i novou podobu. Z tohoto důvodu byla studentům katedry 

výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

(dále jen UPOL) nabídnuta možnost vytvořit pro ISIS novou podobu 

letáčků, posterů, plakátů apod. s tím, že vítězný návrh bude odměněn a 

skutečně realizován. Vítězným se nakonec stal návrh Mgr. Kamily 

Cvrkové. Tisk konečné podoby propagačních materiálů bude realizován 

v roce 2017. 

 

Na konci roku 2016 byly spuštěny nové webové stránky naší 

organizace, při jejichž tvorbě již bylo využito nového grafického designu, 

který tak bude jednotný s tištěnými materiály. Webové stránky jsou 

dostupné na http://isis-olomouc.cz/ 

 

 
 

http://isis-olomouc.cz/


 
11 

 

3.4. Odborné stáže studentů 

 

V roce 2016 se uskutečnilo několik odborných stáží studentů UPOL 

oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce. Bylo také 

jednáno o novém kontraktu s VOŠs CARITAS – Vyšší odbornou školou 

sociální Olomouc, která má zájem o zařazení našeho pracoviště do 

svého katalogu praxí. Pro ISIS je spolupráce se studenty obohacující, 

jelikož poskytují nový pohled člověka zvenčí, který přináší inspiraci pro 

obohacení a zkvalitnění poskytovaných služeb pro náhradní rodiny. 
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4. Projekty ISIS v roce 2016 

 

Projekty v roce 2016 navazovaly a rozšiřovaly projekty roku 2015. 

Součástí hlavního projektu nazvaného „Odborné a odlehčovací služby 

poskytované náhradním rodinám“ byly i projekty: 

 Odborné a odlehčovací služby poskytované pěstounským 
rodinám 

 Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním 
rodinám – podpora osvojitelských rodin, biologických dětí 
v náhradních rodinách a nezaopatřených zletilých dětí 
v pěstounské péči 

 Vzdělávaní pěstounů mimo evidenci ISIS v Olomouckém kraji 
 

Přínosem realizace tohoto projektu pro Olomouc je primární prevence 

vzniku krizových situací v náhradních rodinách, které by vyžadovaly 

zásah ze strany OSPOD či jiných orgánů. 

 

 

4.1. Odborné a odlehčovací služby poskytované pěstounským 

rodinám 

 

Projekt byl zaměřen zejména na poskytování co nejširší nabídky služeb 

stanovených zákonem č. 359/1999 Sb. a poskytování služeb nad rámec 

tohoto zákona pěstounským rodinám, které měly s ISIS uzavřenu 

dohodu o výkonu pěstounské péče. Zahrnoval v sobě komplexní péči 

o 45 pěstounských rodin (stav na konci roku 2016). Převážná část 

nákladů spojená s realizací tohoto projektu byla hrazena z příspěvku na 

výkon pěstounské péče, částečně byl tento projekt financován 

z grantových prostředků poskytnutých Magistrátem města Olomouce. 

 

 

4.2. Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním 

rodinám – podpora osvojitelských rodin, biologických dětí 

v náhradních rodinách a nezaopatřených zletilých dětí 

v pěstounské péči 

 

Projekt zajišťoval komplexní péči cílovým skupinám tohoto projektu, 

kterými byly především osvojitelské rodiny, pěstounské rodiny mimo 

evidenci OSPOD se zletilými osobami původně v pěstounské péči, 
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připravujícími se na budoucí povolání a děti umístěné v ústavní péči. 

Náklady projektu byly, kromě dotace MPSV, hrazeny z prostředků 

poskytnutých Magistrátem města Olomouce a dary právnických a 

fyzických osob. 

 

 

4.3. Vzdělávaní pěstounů mimo evidenci ISIS v Olomouckém kraji 

 

Projekt byl zaměřen na realizaci vzdělávání pěstounů dle požadavků 

OSPOD měst a obcí s rozšířenou působností a zajištění vzdělávání pro 

pěstouny mimo evidenci ISIS na pracovišti ISIS. Cílovou skupinou tedy 

byli všichni pěstouni, kteří měli uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské 

péče s OSPOD nebo neziskovou organizací pověřenou k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) v Olomouckém kraji. 

Tento projekt byl kompletně financován z úhrad ze strany OSPOD a 

osob pověřených k SPOD. 
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5. Služby ISIS v roce 2016 

 

V letošním roce jsme opět pokračovali v rozšiřování nabídky svých 

služeb pro náhradní rodiny, novinkou byla služba „kamarád pro volný 

čas“ a doučování dětí. 

 

Služeb ISIS měly možnost využít a využily náhradní rodiny nejen 

v evidenci ISIS, ale i z evidence OSPOD MMOL a jiných osob 

pověřených k SPOD v rámci Olomouce. Komplexní služby poskytované 

náhradním rodinám byly poskytovány bezplatně, výjimku tvořilo 

vzdělávání a specifické úkony poradenství a doprovázení poskytované 

pěstounským rodinám mimo ISIS, kterým tyto aktivity hradila jejich 

doprovázející organizace. Finanční spoluúčast byla také požadována 

při doučování dětí a účasti na poradensko-vzdělávacích pobytech. 

 

 

5.1. Poradenství a doprovázení 

 

V roce 2016 ISIS poskytovalo náhradním rodinám poradenství v oblasti 

psychologické, sociální a právní. Tato forma péče umožnila rodinám 

lépe zvládat jejich aktuálně vzniklé potíže a vyrovnávat se 

s dlouhodobými problémy vyplývajícími z rodinné historie dítěte. 

Součástí poradenských aktivit ISIS byly i asistované kontakty 

s biologickou rodinou, především s biologickým rodičem. V této 

souvislosti všichni odborní pracovníci ISIS dbají na přiměřenost a 

vhodnost tohoto kontaktu. Ve spolupráci s OSPOD probíhá pečlivé 

průběžné a pravidelné vyhodnocení situace dítěte. O  tyto formy 

poradenství projevily zájem i jiné neziskové organizace, OSPOD či 

dětský domov.  

 

 

5.2. Vzdělávací aktivity 

 

5.2.1. Vzdělávání náhradních rodičů 

 

V roce 2016 jsme opět vzdělávali ve stejné intenzitě a kvalitě jako 

v minulém roce. Kromě vzdělávání na pracovišti ISIS v Olomouci 

přednášeli naši lektoři i pěstounům v Prostějově, Mohelnici, Konici a 

Litovli. Celkem se jednalo o 40 vzdělávacích seminářů, na kterých bylo 
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475 účastníkům uděleno 2986 vzdělávacích hodin. Z témat vybíráme 

např.: 

 Poruchy attachmentu 

 Utváření osobnosti dítěte – geny versus výchova 

 Efektivní rodičovství 

 Jak vybudovat a posílit sebedůvěru u dětí 

 První pomoc a nemoci u dětí 

 Práva a povinnosti pěstounů 
 

 
 

5.2.2. Finanční gramotnost pro dospívající 

 

Uspořádali jsme seminář na téma „Finanční gramotnost“ určený pro 

dospívající od 14 let, který se konal 4. 11. 2016 na pracovišti ISIS. 

Lektorem byl finanční poradce Ing. Michal Brychta, který během 

tříhodinového setkání nastínil např. tato témata:  

 Co jsou peníze a jak fungují v čase  

 Finanční trh, jeho instituce a finanční produkty 

 Jak efektivně hospodařit 

 Příklady z praxe a zodpovězení dotazů 
 

 

5.3. Poradensko-vzdělávací pobyty 

 

I v roce 2016 ISIS uspořádalo celkem dva poradensko-vzdělávací 

pobyty – víkendový na jaře a týdenní v létě. Jarní pobyt byl realizován v 

Penzionu Selský dvůr v Daňkovicích, letní pobyt v rekreačním zařízení 

Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. 
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Odborný program pro rodiče byl i letos formován tak, aby umožnil 

účastníkům získat potřebnou část vzdělávacích hodin předepsaných 

zákonem. Vzdělávací bloky měly tradičně formu prožitkových seminářů 

a workshopů. Celkem v rámci cyklu poradensko-vzdělávacích pobytů 

proběhlo 19 vzdělávacích bloků. Tým odborných pracovníků byl v rámci 

cyklu tvořen Mgr. Žanetou Smejkalovou (sociální pracovnice a 

terapeut), PhDr. Jiřím Smejkalem (klinický psycholog), Mgr. et Bc. 

Davidem Havelkou (psycholog) a Bc. Ivetou Heclovou, DiS. (sociální 

pracovnice). 

 

Pobyty byly v roce 2016 koncipovány tak, aby zahrnovaly odborný 

vzdělávací program pro pečující osoby, program sociálně-

psychologických her pro děti a dospívající a volnočasový program pro 

zúčastněné rodiny. Všechny části pobytu byly strukturovány tak, aby 

podporovaly a podněcovaly potenciál a vnitřní zdroje jednotlivých rodin, 

aby byly schopny se samy vypořádat s problematickými situacemi, 

hledat možnosti řešení, správně situace vyhodnotily a odhodlaly se k 

případnému odbornému řešení. Volnočasová část pobytu byla i v roce 

2016 sestavena tak, aby členové rodin měli možnost společně sdílet 

svůj čas, být spolu, prožít společné chvíle, při kterých se mohli lépe 

poznat. 
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Tradiční a neméně důležitou součásti cyklu poradensko-vzdělávacích 

pobytů byl „Program sociálně psychologických her pro děti a 

dospívající“, který probíhal ve čtyřech až pěti skupinkách. Skupinová 

činnost dětí kopírovala časově vzdělávací aktivity pečujících osob. V 

rámci obou pobytů proběhlo celkem 22 skupinových činností každé 

skupiny.  

 

 
 

Skupinová činnost měla vždy 1,5 hodinovou dotaci, přičemž byly 

respektovány vývojové zvláštnosti a potřeby dětí. Program byl 

strukturován tak, aby dostatečným způsobem rozvíjel jejich osobní 

identitu a vývojové potřeby, posiloval u dětí jejich přirozené zájmy, 

pozitivní sebehodnocení a sebedůvěru, schopnost komunikace, 

spolupráce a tolerance. 

 

Nedílnou součástí odborného programu pro děti byla i následná 

pravidelná supervize vedoucích skupin, která probíhala každý den 

bezprostředně po programu za účasti odborníků sdružení. Výstupy ze 

supervizních setkání se aplikovaly následně do samotné práce s dětmi. 

 

V rámci celého pobytu měli rodiče možnost využít individuálních 

poradenských konzultací. 
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5.3.1. Jarní víkendový pobyt 

 

Úvod jarního pobytu patřil svépomocné skupině, kde rodiny sobě 

navzájem poskytovaly cenné zkušenosti. V dalších dnech byl program 

vzdělávacích bloků zaměřen na pochopení situace dítěte pečujícími 

osobami. Pečující osoby byly v rámci připravených prožitkových technik 

a workshopů vystaveny jednotlivým reálným situacím z života jejich dětí 

a byly vedeny k přemýšlení o nich a vcítění se do prožívání dětí 

v daných situacích. 

 

V rámci jarního pobytu byl realizován společný výlet rodin do 

Pohádkové vesničky Podlesíčko, zde měly možnost rodiny strávit 

společné odpoledne v pohádce, děti si zasoutěžily s pohádkovými 

postavičkami. 

 

 
 

5.3.2. Letní týdenní pobyt 

 

Letní pobyt 2016 volně navazoval na prožitkové metody a techniky 

jarních vzdělávacích bloků a vycházel tak z přání a požadavků 

pečujících osob pracovat více interaktivně, s možností hlubšího 
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pochopení situace dítěte a schopností své jednání vůči dítěti lépe 

korigovat. 

 

Tímto pobytem provázela rodiny velká rodinná hra Malý princ – dětský 

průvodce světem dospělých a velký průvodce světem dětí. Šlo o sérii 

drobnějších či složitějších úkolů, v rámci kterých měla rodina 

spolupracovat a hlavně se spolu učit sdílet společný čas, společné 

zážitky a zkušenosti a lépe tak porozumět svým emocím, chování a 

pochopení vzájemných reakcí či jednání vůči sobě. I letos se ukázalo, 

jak jsou společně trávený čas a vzájemné pochopení a sdílení důležité. 

Rodiny měly možnost si uvědomit, že je třeba na těchto věcech stále 

pracovat. 

 

I letos byl odborný program vhodně doplňován různými filmy, které se 

vztahovaly k problematice výchovy dětí a v rámci následné diskuse nad 

nimi měly pečující osoby možnost lépe probíraným věcem porozumět 

a reálně si je představit. Jednalo se o film „Smradi“ – střídmé komorní 

vyprávění nabídlo otevřený pohled na otázky všednodenní tolerance 

a ekologie rodinného i společenského prostoru. Další film „V hlavě“ 

seznámil náhradní rodiče s vývojem emocí a prožívání dítěte v jeho 

jednotlivých životních fázích. V dalších dnech pak byla nabídnuta tato 

témata: 

 Geny versus výchova 

 Autorita – její (ne)důležitost pro dítě 

 Autorita, kde ji hledat a jak ji posilovat? 

 Jak naučit děti v NRP vytvářet bezpečné a pečující vztahy na 
celý život 

 S láskou i rozumem – práce s emoční  inteligencí aneb jak se 
stát dobrým vychovatelem 
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V druhé části letního pobytu jsme již tradičně přivítali sociální pracovníky 

z OSPOD MMOl, se kterými měli rodiče možnost konzultovat aktuální 

sociální problémy a pokládat otázky z oblasti zákona o sociálně-právní 

ochraně děti.  

 

V průběhu pobytu měli náhradní rodiče možnost zúčastnit se 

speciálních zážitkových workshopů, které měly za cíl posílit prožitek 

vzájemnosti, spolupráce a přijetí. Jednalo se o tyto workshopy: 

 Bubnování s Jumping Drums 

 Relaxační a imaginativní techniky 

 Canisterapie – setkání se psem, který umí a může pomoci 

 Dramaterapeutické hrátky 
 

 

Dále byl realizován půldenní výlet do Moravského Krasu s návštěvou 

Punkevních jeskyní a možností společné plavby lodí po říčce Punkvě 

s následnou projížďkou lanovkou k propasti Macocha.  

 

 

5.4. Svépomocné skupiny 

 

Každou první středu v měsíci ISIS realizuje svépomocné skupiny 

pečujících osob z rodin s obdobnými problémy i radostmi, které 

související s péčí o jejich přijaté děti. Tyto skupiny probíhají pod 

dohledem psychologa, psychoterapeuta anebo sociálního pracovníka. 
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Velkým bonusem těchto svépomocných skupin je právě „svépomoc“,  

tj. zpětná vazba od ostatních náhradních rodin.  

 

 

5.5. Psychosociální aktivity pro děti 

 

V průběhu roku 2016 ISIS nabízelo dětem vyrůstajícím mimo 

biologickou rodinu možnost pravidelného setkávání. Uvedenou aktivitu 

mohly využít i biologické děti pěstounů. Tato setkání mají charakter 

skupinových činností, v rámci kterých jsou u dětí rozvíjeny a 

podporovány psychosociální dovednosti na základě odborně 

zaměřených aktivit na tyto oblasti. Výhodou je práce v malých skupinách 

daného věku a je tak možnost rozvíjet ty dovednosti, které jsou pro 

danou vývojovou úroveň potřebné a vhodné. Nedílnou součástí je 

individuální přístup k dětem a výstupy z těchto skupin slouží i 

k následné odborné práci klíčových pracovnic či psychologa s danými 

rodinami. Tyto skupiny i letos probíhaly pod vedením psychologů a 

speciálních pedagogů, případně studentů těchto oborů či oborů 

souvisejících se sociální problematikou. Skupiny dětí byly realizovány 

na pracovišti ISIS každý měsíc a také na obou poradensko-

vzdělávacích pobytech. 
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5.6. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících v dětském 

domově 

 

Pokračovala úzká spolupráce mezi ISIS a DD Olomouc, kdy byla 

umožněna účast dětí z DD na poradensko-vzdělávacích pobytech a na 

dalších akcích pořádaných ISIS. Děti i vychovatelé DD se měli možnost 

účastnit všech odborných aktivit v rámci poradensko-vzdělávacích 

pobytů. Děvčata a chlapci z DD se v rámci této úzké spolupráce mohli 

formou skupinové činnosti setkávat s dětmi s podobnou životní 

zkušeností, sdílet s nimi pozitivní i negativní stránky svého života a ve 

skupině se naučit s nimi pracovat. Pro vychovatele či doprovázející 

pracovníky jsou tyto pobyty možností bližšího vhledu a vcítění se do 

situace dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu a tyto zkušenosti a 

získané informace mají možnost pak využít při péči o ně. Děti z DD měly 

možnost následně se účastnit navazujících dětských skupin 

psychosociálních aktivit v průběhu celého roku. 
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5.7. Kamarád pro volný čas 

 

V roce 2016 se začala realizovat nová aktivita, služba tzv. „kamaráda 

pro volný čas“. Tuto službu naše sdružení zavedlo z níže uvedených 

důvodů: 

 pěstouni nemohou s dětmi trávit volný čas aktivně, adekvátně 

k jejich věku a potřebám,  

 pěstouni nemají dostatečný prostor pro svůj vlastní odpočinek 

vzhledem k nepřetržité péči o děti.  

 

Děti, které byly vhodné k zařazení do této služby, byly vybírány na 

základě individuálních konzultací sociálního pracovníka s celou 

náhradní rodinou. Přednostní právo bylo dáno dětem vyrůstajícím 

v příbuzenské pěstounské péči (kvůli věku a zdravotnímu stavu 

pěstounů, tj. prarodičů dětí). Nicméně tuto službu mohou využívat i 

dlouhodobí profesionální pěstouni vzhledem k náročnosti péče, která je 

spojena se specifickými potřebami jejich přijatých dětí. 

 

„Kamarádi pro volný čas“ jsou studenti VŠ, oboru psychologie, speciální 

pedagogiky anebo sociální práce. Jejich výběr probíhal na základě 

výběrového řízení, které se uskutečnilo během víkendového proškolení 

zaměřeného na problematiku dětí v NRP, jež bylo vedeno odbornými 

pracovníky ISIS. Důležitou podmínkou pro výběr studentů byl jejich 

příslib spolupráce po dobu nejméně 2 let, a to proto, aby děti v krátké 

době neztratily další důležitou osobu a nezažily tak opakované 

zklamání.  

 

Všichni „kamarádi pro volný čas“ jsou v neustálém kontaktu se 

sociálním pracovníkem pěstounských dětí. Schůzky probíhají jedenkrát 

týdně po dobu 2 hodin a z každé schůzky podávají studenti klíčovému 

pracovníkovi rodiny písemnou zprávu o průběhu kontaktu s dětmi. 

Studenti se také pravidelně účastní intervizí s psychologem sdružení.  

 

Tato služba se již během prvního roku ukázala jako velice přínosná pro 

přijaté děti i jejich náhradní rodiče, a proto budeme s realizací 

pokračovat i v roce 2017.  
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5.8. Odlehčovací služby 

 

5.8.1. Hlídání dětí 

 

Odlehčovací služby byly realizovány v podobě hlídání dětí v době, kdy 

osoby pečující absolvovaly vzdělávání, účastnily se svépomocných 

skupin nebo když byly na konzultacích u klíčových pracovnic či 

psychologa.   

 

5.8.2. Doučování 

 

Další novou službou ISIS nabízenou náhradním rodinám se stalo 

„doučování“. Náhradní rodiče tuto službu požadovali, jelikož často již 

sami nestačí na školní přípravu svých přijatých dětí. Děti tak potřebují 

pomoc s výukou cizích jazyků, matematiky a dalších obtížných 

předmětů. Doučování poskytují studenti VŠ ve výše zmíněných 

oborech, kteří mají odborný základ týkající se přístupu k dětem 

z náhradních rodin. Také tito studenti před zahájením spolupráce s ISIS 

absolvovali povinný odborný výcvik. 

 

Nejdůležitějším úkolem této služby je zajištění pocitu úspěchu dětem 

z náhradních rodin, které mnohdy v rámci docházky na základní/střední 

školy nezažijí pochvalu, jelikož jejich školní výsledky jsou často 

podprůměrné a jejich učitelé neumějí pracovat se specifickými 

potřebami dětí vyrůstajících v NRP. 

 

5.8.3. Příměstské tábory 

 

Příměstské tábory jsou orientovány na rozvoj psychosociálních 

dovedností přijatých dětí a probíhají pod vedením studentů psychologie, 

speciální pedagogiky a sociální práce. Programu se mohou zúčastnit 

všechny děti spolupracující s ISIS s cílem vytvoření prostoru pro 

psychohygienu náhradních rodičů. 

 

Ve dnech 18. a 19. 2. 2016 se uskutečnil zimní dvoudenní příměstský 

tábor pro děti. Program zahrnoval návštěvu Pevnosti poznání 

v Olomouci, Aquaparku Bohuňovice, Snoezelenu – multismyslového 

relaxačního centra Olomouc a tvořivou dílnu.  
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Ve dnech 11. – 15. 7. 2016 se uskutečnil letní příměstský tábor ISIS 

s názvem „Cestování časem s panem Peabodym a Shermanem“. 

Program celého tábora byl v duchu výše uvedených pohádkových 

postav. 

 

 

5.9. Volnočasové aktivity 

 

5.9.1. Setkávání náhradních rodin 

 

V roce 2016 jsme zorganizovali pro náhradní rodiny dva výlety. 

V polovině června jsme navštívili na jihu Moravy město Lednice a jeho 

okolí. Účastníci měli možnost poznat Lednicko-valtický areál, navštívit 

zámek s přilehlými zámeckými zahradami a parkem, Minaret, Akvadukt, 

Janův hrad, Lovecký zámeček a mimo pěších procházek absolvovat 

projížďku lodí nebo jízdu kočárem taženým koňmi. 
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Pro zregenerování sil dospělých a vydovádění se dětí jsme v říjnu 

vypravili autobus do Velkých Losin. Do Losin se jelo především kvůli 

návštěvě termálních lázní, zájemci ale navštívili také lázeňský park, 

papírny nebo zámek.  

 

 
 

Nejpočetnějším setkáním náhradních rodin bylo tradiční předvánoční 

setkání náhradních rodin, kterého se zúčastnilo celkem 130 osob, z toho 

64 dětí. Setkání se uskutečnilo v Domě Armády v Olomouci dne 26. 11. 

2016 a jeho součástí byl i bohatý program, včetně bublinové show, 

vystoupení dětí z náhradních rodin a nechyběl ani Mikuláš s čertem 

a andělem. O hudební doprovod se postarala hudební skupina složená 

z dětí DD Olomouc. 

 

5.9.2. Tvořivé dílny 

 

V rámci volnočasových aktivit byly v roce 2016 realizovány na pracovišti 

ISIS 3 tvořivé dílny a další dvě pak na letním týdenním poradensko-

vzdělávacím pobytu. Tvořivých dílen se vždy mohly zúčastnit celé rodiny 

a vyzkoušet si pod vedením zkušených lektorek svoji zručnost. 
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Vyzkoušené techniky některé náhradní rodiny inspirují a často pak 

doma ve tvoření pokračují. 

 

Jarní dílna byla zaměřena na výrobu dekorací s velikonoční tématikou. 

Z vrbového proutí, břečťanových listů, skořápek, stuh, textilních 

a dřevěných velikonočních ozdob vytvořily šikovné ruce našich dětí 

a dospělých krásné dekorace, kterými si rodiny vyzdobily svá obydlí. 

 

V rámci letního pobytu v Češkovicích u Blanska jsme letos připravili dvě 

tvořivé dílny – během první měli účastníci možnost vyrobit si hezké 

věnečky s květy z kartonů od vajíček, během druhé se několik zájemců 

naučilo plést košíčky z pedigu. 

 

 
 

K velmi oblíbeným patří již několik let dílna na konci listopadu a s ní 

spojená výroba adventních věnečků. Zelené jehličnaté větvičky krásně 

provoněly celou místnost, kde jsme společně vytvářeli adventní věnečky 

na stůl nebo na ozdobení oken a dveří. 

 

V polovině prosince proběhla vánoční dílna, kde si bylo možno vyrobit 

přáníčka nebo drobné dekorace na vánoční stromek. 
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6. Hospodaření ISIS v roce 2016 

 

6.1. Počáteční zůstatky ke dni 1. 1. 2016 činí: 

  

 na hotovosti v pokladně částku 14 635,00 Kč 

 v ceninách  (50 pošt. známek á 13,- Kč) 650,00 Kč 

 na běžném účtu u ERA-Poštovní spořitelny 1 455 972,31 Kč
  

Celkem mělo ISIS k dispozici částku  1 471 257,31 Kč 

      

6.2. Výnosy v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016   

    

Za uvedené období činily výnosy ISIS  3 772 212,88 Kč 

    

Výnosy ISIS se skládaly z:  

 

Vlastních tržeb (služby pro pěstouny mimo ISIS) 200 090,00 Kč 

Příspěvků pěstounů a osvojitelů ISIS                               192 130,00 Kč      

Dotace MPSV 505 820,00 Kč 

 (z původní částky 527 401,00 Kč bylo vráceno  21 581,00 Kč  

jako nevyčerpaná dotace)  

Dotace z rozpočtu KÚOK 14 500,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMOL 300 000,00 Kč 

Příspěvků na výkon pěstounské péče 2 348 560,41 Kč 

Finančních darů fyzických a právnických osob ve výši 210 935,77 Kč 

Úroků na běžném účtu 176,70 Kč 

 

Výše uvedené dílčí částky obsahovaly:   

   

Vlastní tržby  

 tržby za vzdělávání pěstounů 191 380,00 Kč 

 tržby za právní poradenství 600,00 Kč 

 tržby za příměstské tábory a asistovaný kontakt 8 110,00 Kč 
 

Příspěvky pěstounů a osvojitelů ISIS 

 příspěvky účastníků zimního příměst. tábora 3 600,00 Kč 

 příspěvky účastníků jarního pobytu 40 900,00 Kč 

 příspěvky účastníků letního příměstského tábora 3 200,00 Kč 

 příspěvky účastníků letního pobytu 142 000,00 Kč 

 příspěvky za doučování dětí 2 430,00 Kč 
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Příspěvek na výkon pěstounské péče   

 nevyčerpaný příspěvek z roku 2015 1 023 223,42 Kč 

 přijatý příspěvek za rok 2016 1 992 000,00 Kč 

 převod nevyčerpaného příspěvku do r. 2017 666 663,01 Kč 
                   

Finanční dary fyzických a právnických osob   

 Nadační fond J&T 165 935,77 Kč 
(z původní částky 180 000,00 Kč bylo 14 064,23 Kč 
převedeno do roku 2017 k dočerpání) 

 MUDr. Marie Johnová, Letohrad 20 000,00 Kč 

 OLSPED s.r.o. – dar z r. 2015 (28. 12. 2015) 15 000,00 Kč 

 OLSPED s.r.o. (22. 11. 2016) 10 000,00 Kč 
    

 

6.3. Náklady v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 

   

Za uvedené období činily náklady ISIS 3 751 784,22 Kč

  

Tato souhrnná částka obsahuje:   

 potřeby pro činnost dětí 19 035,50 Kč 

 kancelářské potřeby  9 917,50 Kč 

 pořízení drobného dlouhodobého majetku 127 801,91 Kč 

 věcné dary 778,00 Kč 

 ostatní provozní materiál  5 231,00 Kč 

 občerstvení a pomůcky při vzdělávání 8 823,30 Kč 

 spotřeba energie 8 746,52 Kč 

 opravy a údržba pracoviště 69 554,04 Kč 

 pobyty, tábory – ubytování a strava 317 953,00 Kč 

 pobyty, tábory, setkání – doprava 52 509,00 Kč 

 volnočasové aktivity (výtv. dílny, muzeum aj.) 17 353,00 Kč 

 hrazená respitní péče, kroužky, služba kamarád 65 029,00 Kč 

 služby spojů – poštovné, známky 2 629,00 Kč 

 telefony, internet, internetové stránky 45 680,00 Kč 

 nájemné  143 630,00 Kč 

 služby ostatní – kopírování, odpady, PaM, 62 823,80 Kč 

 vzdělávání pěstounů ISIS u jiných organizací 4 550,00 Kč 

 mzdové náklady a povinné odvody 2 754 094,00 Kč 

 vzdělávání zaměstnanců, pracovní cesty  22 657,00 Kč 

 pojištění (zaměstnanců, rizik podnikání, táborů..) 10 962,00 Kč 

 bankovní poplatky 2 027,00 Kč
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6.4. Koncový stav finančních účtů ke dni 31. 12. 2016 činí: 

     

 na hotovosti v pokladně částku 7 013,00 Kč 

 v ceninách (40 pošt. známek á 13,- Kč) 520,00 Kč 

 v ceninách (7 jízdenek MHD á 14,- Kč) 98,00 Kč 

 na běžném účtu u ERA-Poštovní spořitelny 1 088 192,79 Kč
  

Celkem na finančních účtech 1 095 823,79 Kč

  

    

6.5. Hodnota majetku ke dni 31. 12. 2016   

    

Ke dni 31. 12. 2016 ISIS eviduje drobný dlouhodobý majetek v 

pořizovací hodnotě 283 015,01 Kč. 

   

  

6.6.  Pohledávky ISIS ke dni 31. 12. 2016 se skládají z částek za:  

    

 služby poskytnuté odběratelům v r. 2016, splatné do ledna 
2017 480,00 Kč 

 nevyúčtované zálohy za elektřinu a služby na pracovišti 
 105 132,00 Kč 

 poskytnuté kauce na prostory pracoviště „A“ a „B“  
 28 000,00 Kč 
 
  

6.7.  Závazky ISIS ke dni 31. 12. 2016 se skládají z částky: 

   

 za služby poskytnuté dodavateli v r. 2016, splatné do ledna 
2017 191,20 Kč 

 za služby poskytnuté dodavateli v r. 2016 – očekávané faktury 
 26 200,00 Kč 

 poskytnuté Krajskou pobočkou ÚP jako příspěvek na výkon 
pěstounské péče a převedené do roku 2017 666 663,01 Kč 

 určené k vrácení v roce 2017 MPSV jako nevyčerpaná dotace 
roku 2016 21 581,00 Kč 

 určené k úhradě mzdových závazků a odvodů za prosinec 
2016 193 040,00 Kč 
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6.8.  Výsledek hospodaření za rok 2016   

    

Za rok 2016 hospodařilo ISIS s kladným výsledkem ve výši  

20 428,66 Kč. 

 

Tato částka bude použita ke krytí aktivit v následujících obdobích. 
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7. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci 

 

                          

 

 

 

   MUDr. Marie Johnová           
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8. Co chystáme na rok 2017 

 

Pro úspěšnou realizaci našich služeb nabízených náhradním rodinám 

bude nutné činnost ISIS dostatečně zabezpečit po stránce personální a 

finanční a připravit vhodný prostor pro konání všech aktivit. 

  

V průběhu roku 2016 jsme navýšili počet uzavřených dohod o výkonu 

pěstounské péče z 38 na 45. Tento zájem o naše služby nás těší, 

zároveň ale přináší výzvu pro rok 2017 v podobě hledání další klíčové 

pracovnice pro naše náhradní rodiny.  

 

Služby ISIS budeme poskytovat nejen pěstounským rodinám na 

základě zákona č. 359/1999 Sb., ale chceme i nadále zachovat možnost 

čerpat tyto služby rodinami osvojitelskými a rodinami v pokračující 

pěstounské péči, tj. rodinami s dětmi staršími osmnácti let, původně 

v pěstounské péči, které se soustavně připravují na své budoucí 

povolání. V naší cílové skupině plánujeme zachovat také biologické děti 

z náhradních rodin a děti z DD. Naše činnost se zaměří i na pomoc 

dospívajícím a mladým dospělým při vstupu do samostatného života. 

Skutečný rozsah cílové skupiny bude závislý na získání dostatečných 

finančních prostředků na pokrytí nabízených služeb. 
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Naše služby plánujeme poskytovat v obdobném rozsahu jako v roce 

2016. Počítáme s rozvojem nově zavedených služeb „kamaráda pro 

volný čas“ a „doučování“, které se díky kladnému ohlasu ze strany dětí 

i osob pečujících stanou součástí našich služeb běžně nabízených 

náhradním rodinám. Udržení a další rozšíření nových služeb stejně jako 

rozvoj služeb již dříve zavedených přináší zvýšené nároky na jejich 

finanční zabezpečení. 

 

Pro realizaci všech plánovaných aktivit bude potřeba v průběhu roku 

2017 dokončit vybavení prostor druhého pracoviště a jeho plné uvedení 

do provozu. 

 

Věříme, že pokud se nám podaří úspěšně se vypořádat s výzvou 

personálního a finančního zabezpečení naší činnosti, posuneme kvalitu 

našich služeb a spektrum nabízených aktivit v průběhu roku 2017 zase 

o krok dál ku prospěchu a spokojenosti náhradních rodin. 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 23. 6. 2017 

 

 

 

 

Vyhotovil: Ing. Matouš Ryček 

 (předseda a statutární zástupce z. s.)  

 

 

Výroční zpráva schválena na 3. řádném jednání výboru ISIS v roce 2017 

dne 27. 6. 2017. 


