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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: Ing. Matouš Ryček
Funkce:
předseda, statutární zástupce
Telefon:
(+420) 601 390 325
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. 2017 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.
Dne 25. 1. 2017 výbor ISIS na svém jednání rozhodnul o udělení
čestného členství zakladatelce sdružení a jeho dlouholeté předsedkyni,
člence spolku z řad odborníků, prof. PhDr. Jarmile Koluchové, DrSc.
V roce 2017 bylo ukončeno členství 3 členům z důvodu nezájmu o
činnost ISIS.
Ke dni 31. 12. 2017 má ISIS evidováno celkem 53 členů, z toho:
 12 odborníků,
 29 pěstounů,
 10 ostatních,
 2 čestné členy.
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3. Zázemí a personální zabezpečení činnosti 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, kde se na jednom
podlaží nachází 2 pracoviště – 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.
V březnu 2017 byla dočerpána poslední část dotace Nadačního fondu
J&T a tím bylo završeno vybavování pracoviště B novým nábytkem a
zařízením.
Pro předvánoční setkání náhradních rodin jsme v roce 2017 opět využili
prostor v Domě armády v Olomouci, který svou kapacitou umožňuje
realizovat takto rozsáhlé setkání.
Poradensko-vzdělávací pobyty jsme realizovali v Penzionu Selský dvůr
v Daňkovicích a v rekreačním středisku Sola Gratia v Bystřici pod
Hostýnem.

3.2. Personální zabezpečení
Do pracovního poměru s pracovní smlouvou na plný úvazek byla 1. 9.
2017 přijata na pozici klíčové pracovnice Mgr. Markéta Šubová. Novou
sociální pracovnici bylo potřeba přijmout, protože zájem nových
pěstounských rodin o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče začal
převyšovat současnou kapacitu obou dosavadních sociálních pracovnic.
K 31. 12. 2017 zabezpečuje činnost ISIS 8 zaměstnanců s pracovní
smlouvou a celkovým úvazkem 7,0. K zajištění všech realizovaných
aktivit bylo v průběhu roku 2017 uzavřeno celkem 51 dohod o provedení
práce, kdy se jednalo především o lektory vzdělávacích kurzů, vedoucí
psychosociálních aktivit a příměstských táborů a osoby zapojené do
služeb „kamarád pro volný čas“, hlídání a doučování dětí.
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3.3. Odborné stáže studentů
V roce 2017 naše organizace umožnila odborné stáže studentům
z následujících škol:
 CARITAS – VOŠs Olomouc,
 DORKAS Olomouc,
 UP Olomouc – CMTF, FF, PdF,
 SŠ pedagogická Přerov a Kroměříž.
Tyto stáže probíhaly v různě dlouhém časovém intervalu, dle studijního
plánu studentů. Studenti byli odborně vedeni sociálními pracovnicemi
spolku, měli také možnost zapojit se do multidisciplinární spolupráce
s ostatními neziskovými organizacemi a orgány sociálně-právní ochrany
dětí (dále jen OSPOD). Zároveň měli studenti možnost náslechu
konzultací, které se odehrávaly na pracovišti ISIS či přímo
v domácnostech náhradních rodičů.
Pro naši organizaci je tato spolupráce se studenty výše uvedených škol
přínosná pro získání zpětné vazby při naší práci s náhradními rodinami.
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4. Významné události a důležitá jednání

4.1. Výročí 25 let existence ISIS a propagace spolku
ISIS v roce 2017 oslavilo již 25 let své nepřetržité existence.
K příležitosti tohoto významného výročí byla připravena brožura
s názvem „Již 25 let putujeme s Vámi“, která obsahuje stručnou historii
ISIS, zejména vývoj za posledních 5 let, a přehled nabízených služeb
včetně jejich popisu a hodnocení samotnými pěstouny.
V duchu oslav tohoto výročí proběhlo i předvánoční setkání náhradních
rodin, kterého se kromě náhradních rodin zúčastnili také pracovníci
z Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen KÚ OK) a také
z Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) a dalších městských
úřadů. Při setkání byla přítomným rozdána brožura „Již 25 let putujeme
s Vámi“ a také propagační předměty (propisky s logem ISIS, tašky pro
dospělé, spinnery pro děti) zhotovené speciálně k příležitosti výročí 25
let.
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Propagace čtvrtstoletí existence ISIS proběhla také prostřednictvím
rozhlasu a televize. Klíčové pracovnice Mgr. Smejkalová a
Mgr. Heclová, DiS. byly hosty moderátorky Šárky Chovancové
v hodinovém pořadu Dobrá rada vysílaného živě 20. 11. 2017 Českým
rozhlasem Olomouc.
Druhý pořad moderovaný Ditou Vojnarovou vysílal Český rozhlas
Olomouc dne 18. 12. 2017 a hosty byli klinický psycholog
PhDr. Jiří Smejkal a zástupce nepříbuzenské pěstounské péče z řad
našich klientů, pěstounka paní Lenka Černá.
O naší organizaci byla natočena na pracovišti ISIS dne 24. 11. 2017
reportáž, která veřejnosti představila naši činnost a aktivity realizované
pro náhradní rodiny. Důležitou součástí byl rozhovor s manažerkou
doprovázení Mgr. Smejkalovou, která divákům přiblížila proces
doprovázení pěstounských rodin. Reportáž byla odvysílána 1. 1. 2018
v TV Morava.
V průběhu roku byla dotažena do konce příprava nových propagačních
materiálů spolku. Byly vytištěny letáčky a plakáty a jejich grafika je
shodná s podobou webových stránek. Prostřednictvím letáčků bude
možné při rozličných akcích a setkáních prezentovat činnost ISIS a jím
poskytované služby.
Na webové adrese isis-olomouc.rajce.idnes.cz jsme začali postupně
nahrávat fotoalba z akcí ISIS. Všechna fotoalba jsou neveřejná a heslo
pro přístup do alba získávají vždy jen přímí účastníci dané aktivity.

4.2. Důležité události
Setkání s prof. Koluchovou
Dne 27. června 2017 se na pracovišti ISIS uskutečnilo setkání se
zakladatelkou původního „ISIS – sdružení pro pomoc dětem bez
domova“ a jeho dlouholetou předsedkyní prof. PhDr. Jarmilou
Koluchovou, DrSc. Při té příležitosti si prof. Koluchová prohlédla
nedávno rozšířené pracoviště ISIS, bylo jí popřáno k narozeninám a
předán pamětní list upomínající na letos udělené čestné členství v ISIS.
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Handicap Rally
V neděli 11. září 2017 se ISIS zapojilo do 10. ročníku Handicap Rally
Olomouc, pořádané organizací Dobré místo pro život. Soutěžní posádka
složená ze zdravé osoby prochází společně s handicapovaným
kamarádem jednotlivá stanoviště, kde se společně zapojují do plnění
soutěžních úkolů. Na stanovišti ISIS se skládaly obrázky podle předlohy
a zároveň se soutěžící dozvěděli více o činnosti naší organizace. Na
atletický stadion dorazilo přes padesát rodinných týmů.

Kabelkový veletrh
4. října 2017 se v olomouckém kině Metropol konal „Kabelkový veletrh“,
charitativní akce pořádaná sdružením Dobré místo pro život ve
spolupráci s Olomouckým deníkem a rádiem Haná. Dobrovolníci z řad
známých osobností i široké veřejnosti pro akci věnovali své kabelky,
které jsou následně na veletrhu prodány a výtěžek z jejich prodeje
putuje na podporu veřejně prospěšných akcí a služeb. Část výtěžku
získala také naše organizace na službu „Kamarád pro volný čas“.
K předání symbolického šeku došlo 14. 11. 2017 na pracovišti ISIS a
zároveň byl poskytnut rozhovor pro Olomoucký deník.
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4.3. Jednání výboru ISIS
První jednání výboru ISIS v roce 2017 se uskutečnilo 25. 1. Během
jednání
byla
obsazena
funkce
místopředsedy
spolku
PhDr. Jiřím Smejkalem. Řešilo se také obsazení pozice další sociální
pracovnice a bylo rozhodnuto o udělení čestného členství
prof. PhDr. Jarmile Koluchové, DrSc.
Druhé jednání výboru se uskutečnilo 4. 5. 2017 a řešil se především
průběh grantových řízení a stav členské základny. Byli vytipováni
neaktivní členové, kteří budou osloveni s dotazem na jejich zájem zůstat
nadále členy spolku.
Při třetím jednání výboru dne 27. 6. 2017 byla schválena výroční zpráva
za rok 2016 a aktualizované znění dalších interních předpisů ISIS.
Dne 19. 10. 2017 se konalo čtvrté jednání výboru ISIS. Hlavním bodem
jednání byla příprava blížícího se Valného shromáždění. Řešila se také
otázka cestovních náhrad u pracovníků, kteří dojíždí z větší vzdálenosti.
Páté jednání výboru se uskutečnilo dne 14. 11. 2017 korespondenčně a
jeho jediným bodem bylo schvalování příjmových a výdajových položek.
25. 11. 2017 se bezprostředně po ukončení jednání Valného
shromáždění sešel výbor a na svém šestém jednání se členové zabývali
úkoly uloženými Valným shromážděním a dále otázkou zajištění
mzdové agendy ISIS.
V rámci každého jednání se výbor zabýval finanční situací spolku
a schválením příjmových a výdajových účetních položek.

4.4. Jednání Valného shromáždění ISIS
V sobotu 25. 11. 2017 se v Domě armády v Olomouci uskutečnilo
jednání Valného shromáždění ISIS, které hodnotilo dosažené výsledky
za rok 2017, schválilo zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.
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4.5. Jednání s institucemi mimo ISIS
V roce 2017 byla nedílnou součástí jednání s institucemi i pravidelná
a aktivní účast na jednáních pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“
v rámci komunitního plánování sociálních služeb při MMOl. I nadále byl
v rámci jednotlivých setkání věnován dostatečný prostor pro projekt
lokálního síťování a následné diskuzi k zajištění potřebných služeb pro
rodiny s dětmi. Na jednáních byli účastníci také pravidelně informování
o postupech a činnostech v rámci komunitního plánování na roky
2018 – 2020.
I nadále byla velmi úzce rozvíjena spolupráce mezi ISIS a pracovníky
sociálních odborů jak z Krajského úřadu Olomouckého kraje, tak
i Magistrátu města Olomouce.
Pro naši činnost byla velmi důležitá také kooperace s jinými
doprovázejícími neziskovými organizacemi působícími především na
území města Olomouce a jeho blízkého okolí, ať už v rámci osobních
setkání a kontaktů nebo také na společných setkání zástupců těchto
organizací a pracovníků náhradní rodinné péče (dále jen NRP) OSPOD
v prostorách MMOl.
Velmi se nám osvědčilo setkávání s pracovníky neziskových organizací
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci pravidelných supervizí,
kdy jsme mohli společně sdílet zkušenosti a dobrou praxi při
doprovázení náhradních rodin.
V březnu 2017 proběhlo na pracovišti ISIS jednání s paní Věrou
Novotnou, předsedkyní sdružení Dobré místo pro život. Byly domluveny
další možnosti spolupráce, např. propagace naší organizace při
příležitosti 25. výročí založení v médiích, účast na Handicap Rally,
zapojení ISIS do akce Kabelkový veletrh apod.
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5. Projekty ISIS v roce 2017
Projekty v roce 2017 navazovaly na projekty předešlého roku a dále je
rozvíjely. Součástí hlavního projektu nazvaného „Odborné a
odlehčovací služby poskytované náhradním rodinám“ byly tyto 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

5.1. 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 52 pěstounských rodin (stav na konci roku 2017). 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 z rozpočtu Statutárního města
Olomouc.

5.2. 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 dětmi původně v pěstounské péči,
připravujícími se na budoucí povolání, biologické děti z náhradních rodin
a děti umístěné v ústavní péči. Náklady projektu byly, kromě dotace
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Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), hrazeny
z prostředků poskytnutých Statutárním městem Olomouc a dary
právnických a fyzických osob.

5.3. 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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6. Služby ISIS v roce 2017
Nabídku služeb ISIS využívaly v první řadě náhradní rodiny s dohodou
o výkonu pěstounské péče uzavřenou s ISIS, ale také pěstounské
rodiny z evidence OSPOD MMOl a dalších osob pověřených k SPOD
v rámci Olomouckého kraje. 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 požadována u služeb nabízených
jako určitý nadstandard, např. u doučování dětí, příměstských táborů a
poradensko-vzdělávacích pobytů.

6.1. Poradenství a doprovázení
V roce 2017 poskytovalo ISIS náhradním rodinám sociální, právní,
speciálně-pedagogické
a
psychologické
poradenství
(včetně
psychoterapie). Toto poradenství bylo zajištěno sociálními pracovníky,
psychologem, právníkem, popřípadě přizvaným specialistou na danou
oblast. Odborní pracovníci pravidelně vytvářejí prostor pro reflexi potřeb
pečujících osob a přijatých či vlastních dětí žijících v náhradních
rodinách.
Součástí doprovázení náhradních rodin byly také asistované kontakty
s biologickou rodinou, především s biologickými rodiči. Odborní
pracovníci dbali na to, aby tyto kontakty byly pro děti bezpečné a byly
v jejich zájmu. Ve spolupráci s OSPOD se pravidelně vyhodnocovala
situace ohledně kontaktů s biologickou rodinou dětí a další cíle
doprovázení. O službu asistovaného kontaktu projevily zájem i jiné
neziskové organizace, OSPOD a dětský domov.

6.2. Vzdělávací aktivity
Vzdělávání náhradních rodin opět tvořilo důležitou součást naší činnosti.
Vzdělávací semináře se konaly jednak na našem pracovišti v Olomouci,
ale přednášeli jsme i pěstounům v okolí – konkrétně v Prostějově,
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Mohelnici, Konici a Litovli. Celkem se jednalo o 27 vzdělávacích
seminářů o souhrnném rozsahu 150 vzdělávacích hodin, kterých se
zúčastnilo 359 osob.
Tematicky jsme zabrousili např. do těchto oblastí:
 Úzkost a úzkostné poruchy
 Sourozenecké vztahy v rodinách biologických či náhradních
 Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti
nápravy
 Jak mít pohodové dítě – několik osvědčených pravidel pro
řešení různých situací s dětmi
 Osobnost dítěte v náhradní rodině ovlivněná prožitými traumaty
 Podporující a limitující faktory v příbuzenské pěstounské péči
 Role jednotlivých členů v náhradní rodině
 Lži a krádeže u dětí a dospívajících, určování hranic u dětí, jak
dítě povzbuzovat
 Rizika internetu, kyberšikana a zásady používání sociálních sítí
 Závislostní chování a rizika s ním spojená
 Emoční inteligence
 Důležitost zpětné vazby v komunikaci nejen s dětmi
 Asertivní komunikace
 Práva a povinnosti pěstounů – známé i neznámé
 Změny pro pěstouny související se zletilostí dítěte

6.3. Poradensko-vzdělávací pobyty
V roce 2017 ISIS uspořádalo celkem dva poradensko-vzdělávací
pobyty, víkendový na jaře a víkendový na podzim. Jarní pobyt byl
realizován v Penzionu Selský dvůr v Daňkovicích, podzimní pobyt
v rekreačním zařízení Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Každý
z pobytů zahrnoval 12 vzdělávacích hodin tak, aby si náhradní rodiče
mohli splnit prostřednictvím účasti na pobytech svou vzdělávací
povinnost danou zákonem. Tým pracovníků zajišťujících odborný
program na pobytech byl tvořen Mgr. Žanetou Smejkalovou (sociální
pracovnice a terapeut), PhDr. Jiřím Smejkalem (klinický psycholog) a
Mgr. Ivetou Heclovou, DiS. (sociální pracovnice).
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Cílovou skupinou poradensko-vzdělávacích pobytů byly náhradní
rodiny, pěstounské a osvojitelské, z olomouckého regionu.
V rámci obou pobytů bylo účastníkům poskytováno vzdělávání,
poradenství a speciální program pro děti a dospívající. Jak je již
dlouholetým zvykem, jednalo se o přátelské a neformální setkání
náhradních rodin, kde byl kromě odborných služeb prostor také pro
sdílení a výměnu zkušeností a společné zážitky.
Pobytů se opět zúčastnila skupina dětí z Dětského domova v Olomouci,
čímž se naše organizace snažila o podporu jejich žádoucí sociální
integrace. Děti měly možnost navazovat kamarádské vztahy s dětmi
z náhradních rodin, vidět modely rodinných vztahů, získat nové zážitky
a zapojit se do programu s ostatními. Příkladem dobré praxe jsou
hostitelské péče, které mají svůj původ právě v seznámení dětí
z dětského domova s některou rodinou na pobytu ISIS.
Tradiční součástí obou pobytů byl „Program sociálně psychologických
her pro děti a dospívající“, který probíhal ve skupinkách rozdělených
podle věku dětí do pěti skupinek. Skupinová činnost dětí kopírovala
časově vzdělávací aktivity pečujících osob. V rámci obou pobytů
proběhlo dohromady 14 skupinových činností každé dětské skupiny.
Tento program je založen hlavně na využití sociálně-psychologických
her, u dospívajících byly potom uplatňovány skupinové diskuze o
důležitých životních otázkách (rodina, práce, vztahy, hodnoty atd.).
Program vedli studenti/absolventi VŠ v oboru psychologie, speciální
pedagogiky a sociální práce, kteří s ISIS jezdí na poradenskovzdělávací pobyty již několik let. Hlavním cílem tohoto programu byla
podpora formování zdravé osobní identity dětí a dospívajících
vyrůstajících v náhradních rodinách.
Nedílnou součástí odborného programu pro děti byla i následná
pravidelná supervize vedoucích skupin, která probíhala každý den
bezprostředně po programu za účasti odborníků ISIS. Výstupy ze
supervizních setkání se následně aplikovaly do samotné práce s dětmi.
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Jarní víkendový pobyt
Jarní pobyt byl již tradičně zahájen svépomocnou skupinou, kde rodiny
sobě navzájem poskytovaly cenné zkušenosti. V dalších dnech byl
program vzdělávání zaměřen na pochopení situace dítěte pečujícími
osobami. Byl veden v několika vzdělávacích blocích na téma „Jak
rozumí dítě našemu chování a čemu dítě v našem chování příliš
nerozumí“. Pečující osoby byly v rámci připravených prožitkových
technik a workshopů vystaveny jednotlivým reálným situacím. Toto bylo
možné ještě doplnit o informace v rámci dalšího semináře s názvem
„Trauma a jeho vliv na prožívání a vývoj dítěte“.
Podzimní víkendový pobyt
Podzimní pobyt v roce 2017 byl tematicky zaměřen na první pomoc a to
jak v oblasti somatického zdraví, tak i v oblasti psychických krizí a
traumat. Celý pobyt byl zaměřen na praktický nácvik a reálné využití
informací v běžném životě. Program byl tentokrát provázaný i s
dětskými skupinami, a tak mohli členové rodin spolu vzájemně sdílet a
trénovat jednotlivé situace. Při realizaci tohoto náročného a zajímavého
tématu nám pomohla organizace První pomoc ŽIVĚ. „Živě“ znamenalo
formou praktického nácviku, příběhů z praxe a realistických simulací si
dlouhodobě zapamatovat a osvojit nabyté dovednosti. Nedílnou
součástí bylo i následné získání e-booku, který každý účastník obdržel
prostřednictvím e-mailu, a který slouží jako praktická příručka s
konkrétními a reálnými situacemi včetně vhodných a aktuálních
záchranných postupů.

6.4. Psychosociální aktivity pro děti
V průběhu roku 2017 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. 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
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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 poradenskovzdělávacích pobytech.
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6.5. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících v dětském
domově
Opětovně byla umožněna dětem z dětského domova (dále jen DD)
účast na poradensko-vzdělávacích pobytech a na dalších akcích
pořádaných ISIS. Děti i vychovatelé DD měli možnost účastnit se všech
odborných aktivit v rámci poradensko-vzdělávacích pobytů. Děti z DD
se v rámci této úzké spolupráce mohly 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 účastnit se dětských
skupin psychosociálních aktivit probíhajících v průběhu celého roku na
pracovišti ISIS, společných výletů s náhradními rodinami a tvořivých
dílen.

6.6. Kamarád pro volný čas
V roce 2017 byla i nadále realizována služba tzv. „kamaráda pro volný
čas“. Tato služba je pro děti v náhradních rodinách velmi důležitá,
protože mnohdy nemají nikoho, s kým by mohly bezpečně trávit svůj
volný čas. Nejvíce je to zřejmé u příbuzenské pěstounské péče, kdy
prarodiče již dětem nestačí – nemohou s nimi sportovat, nakupovat,
kulturně žít, z důvodu vysokého věku a zdravotních problémů. Neméně
velkou pomocí byla služba „kamaráda pro volný čas“ také pro
zprostředkované pěstouny, protože péče o jejich přijaté děti bývá často
velmi emočně náročná, a tak potřebují alespoň jednou týdně čas pro
odpočinek.
Tito „kamarádi“ za dětmi z náhradních rodin docházejí pravidelně vždy
jednou týdně na dvě hodiny. Jedná se o studenty VŠ v oboru
psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce. Podmínkou pro
jejich přijetí do programu „kamarád pro volný čas“, je jejich příslib další
spolupráce s ISIS po dobu minimálně dvou let. Tato podmínka je daná
především snahou ochránit děti a zabránit tomu, aby ztratily další vazbu
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na někoho pro ně blízkého (děti v náhradních rodinách často trpí
poruchou attachmentu). Na začátku všichni absolvovali kurz týkající se
problematiky chování dětí v pěstounských a osvojitelských rodinách.
Studenti pravidelně poskytují klíčovému pracovníkovi dítěte informace
o proběhlých schůzkách a účastní se supervizních setkání. Také
náhradní rodiče nám poskytují zpětnou vazbu o vzájemné spolupráci,
abychom mohli upravit tento program dětem přímo na míru.

6.7. Svépomocné skupiny
Náhradní rodiny měly i v roce 2017 možnost účastnit se svépomocných
skupin. Na těchto skupinách byl, kromě posílení svépomocné složky,
věnován čas i relaxaci a nácviku technik a metod vedoucích k uvolnění
a psychohygieně pečujících osob. Náhradní rodiče tak měli možnost
poznat své vlastní schopnosti a dovednosti při péči a výchově o své
svěřené děti. Tato setkávání probíhala vždy první středu v měsíci pod
vedením sociálních pracovnic ISIS. Díky svépomocným skupinám měli
náhradní rodiče možnost reflektovat své vlastní potřeby, ze strany
ostatních se jim dostalo podpory a předání zkušeností s řešením
různých životních situací.

6.8. Odlehčovací služby
6.8.1. 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.
6.8.2. Doučování
Další službou ISIS standardně nabízenou náhradním rodinám se stalo
doučování. Náhradní rodiče tuto službu požadovali (zvláště v případě
příbuzenské PP – prarodiče), jelikož sami často nestačí na školní
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přípravu svých přijatých dětí. Děti tak potřebují pomoc s výukou cizích
jazyků, matematiky a dalších 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.
6.8.3. 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 2. a 3. března 2017 se uskutečnil zimní dvoudenní příměstský
tábor pro děti, kterého se zúčastnilo 9 dětí. První den děti absolvovaly
celodenní výlet do Javoříčských jeskyní a druhý den navštívily aquapark
v Olomouci a Českou svíčkárnu a mydlárnu.
Ve dnech 10. až 14. července 2017 se uskutečnil letní týdenní
příměstský tábor s názvem „Cesta kolem světa“. Vedoucí tábora
připravily velmi zajímavý program – každý den byl věnován jednomu
kontinentu, kdy si děti vyprávěly o obyvatelích, zvyklostech, stravě a
nezůstalo jen u teorie. Děti zkoušely jíst hůlkami jako v Asii, jízdu na
koni jako na divokém západě, absolvovaly jeden celodenní výlet do
Jeseníků a navštívily další lokality na Olomoucku. Tábora se zúčastnilo
11 dětí z náhradních rodin.
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6.9. Volnočasové aktivity
6.9.1. Setkávání náhradních rodin
Setkávání náhradních rodin probíhá ve formě společných jednodenních
rodinných výletů, návštěv různých akcí a setkání. Účastní se jak
pěstounské rodiny, tak rodiny osvojitelské, biologické děti z náhradních
rodin i děti z dětského domova.
V roce 2017 jsme zorganizovali pro náhradní rodiny dva výlety. Během
prvního výletu jsme 13. května navštívili Brno. Autobus zavezl účastníky
k Brněnské přehradě, kde se parníkem přepravili ke hradu Veveří, kde
následovala prohlídka areálu. V odpoledních hodinách jsme navštívili
zábavní vědecký park VIDA!, kde bylo možné interaktivně poznávat
a vyzkoušet si poznatky vědy, techniky a zákonitosti přírody, např. jak
funguje elektrický výboj či Faradayova klec, jak se moderuje počasí
v televizi, bylo možné pozorovat život mravenců apod.
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Podzimní výlet 21. října do Ostravy nabídnul rodinám návštěvu
ostravské ZOO a hornického muzea Landek Park. Po prohlídce expozicí
v muzeu báňských záchranářů bylo pro mnohé velkým zážitkem sfárat
do šachty a projít se štolami, kde se v minulosti těžilo uhlí. Dětem se
líbila jízda v důlním vláčku.
Setkávání náhradních rodin vyvrcholilo 25. listopadu 2017 v Domě
Armády v Olomouci při tradičním předvánočním setkání náhradních
rodin. Setkání bylo letos spojeno také s oslavou 25. výročí založení
ISIS. Mezi účastníky tak byli kromě zástupců náhradních rodin také
pracovníci OSPOD spolupracujících měst a slavnostního zakrojení dortu
se ujal Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí oddělení SPOD na KÚ OK.
Program obohatila četná taneční a pěvecká vystoupení a nemohl chybět
ani Mikuláš s čertem a andělem, na které se děti těšily především.
6.9.2. Tvořivé dílny
V rámci volnočasových aktivit byly v roce 2017 realizovány na pracovišti
ISIS tři tvořivé dílny, kterých se mohli zúčastnit děti i dospělí.
Jarní tvořivá dílna byla zaměřena na výrobu velikonočních dekorací.
Některé šikovné babičky přinesly k příjemnému posezení i ochutnávku
ze své kuchyně – velikonoční dortíčky.
Na konci listopadu se náhradní rodiny schází na pracovišti ISIS k výrobě
adventních věnečků, kterými pak ozdobí stůl nebo dveře ve svých
domovech. Vyzkoušené techniky některé náhradní rodiny inspirují a
často pak doma ve tvoření pokračují.
Při vánoční tvořivé dílně bylo možno vyzkoušet si novou techniku a
vyrobit si z papírových sáčků hvězdy a hvězdičky na zavěšení do
prostoru. Kdo chtěl potěšit své blízké vlastní tvorbou, vyrobil si vánoční
přáníčka nebo jmenovky k dárkům.
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7. Hospodaření ISIS v roce 2017
7.1. Počáteční zůstatky ke dni 1. 1. 2017 činí:





na hotovosti v pokladně částku
v ceninách (40 pošt. známek á 13,-Kč)
v ceninách (7 jízdenek MHD á 14,-Kč)
na běžném účtu u ERA – Poštovní spořitelny

Celkem na finančních účtech

7 013,00 Kč
520,00 Kč
98,00 Kč
1 088 192,79 Kč
1 095 823,79 Kč

7.2. Výnosy v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Za uvedené období činily výnosy ISIS

3 213 752,86 Kč

Výnosy ISIS se skládaly z:
Vlastních tržeb (služby pro pěstouny mimo ISIS)
210 440,00 Kč
Příspěvků pěstounů a osvojitelů ISIS
105 425,00 Kč
Dotace MPSV
369 054,00 Kč
(z původní částky 380 778,00 Kč bylo vráceno
11 724,00 Kč jako nevyčerpaná dotace)
Dotace z rozpočtu MMOL
280 000,00 Kč
Příspěvku na výkon pěstounské péče
2 220 112,78 Kč
Finančních darů fyzických a právnických osob ve výši
28 548,33 Kč
Úroků na běžném účtu
172,75 Kč
Výše uvedené dílčí částky obsahovaly:
Vlastní tržby
 tržby za vzdělávání pěstounů
 tržby za asistované kontakty
Příspěvků pěstounů a osvojitelů ISIS
 příspěvky účastníků zimního příměstského tábora
 příspěvky účastníků jarního pobytu
 příspěvky účastníků letního příměstského tábora
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205 880,00 Kč
4 560,00 Kč

4 000,00 Kč
39 100,00 Kč
8 800,00 Kč

 příspěvky účastníků podzimního pobytu
 příspěvky za doučování dětí
Příspěvek na výkon pěstounské péče
 nevyčerpaný příspěvek z roku 2016
 přijatý příspěvek za rok 2017
 převod nevyčerpaného příspěvku do r. 2018
Finanční dary fyzických a právnických osob
 Nadační fond J&T
(dočerpání loňského daru)
 MUDr. Marie Johnová, Letohrad
(z původní částky 20 000,- Kč
do r. 2018 převedeno 10 485,90 Kč)
 Dobré místo pro život, z. s.
(z původní částky 7 500,- Kč
do r. 2018 převedeno 2 530,- Kč)

49 900,00 Kč
3 625,00 Kč

666 663,01 Kč
2 348 000,00 Kč
794 550,23 Kč

14 064,23 Kč
9 514,10 Kč

4 970,00 Kč

7.3. Náklady v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Za uvedené období činily náklady ISIS
Tato souhrnná částka obsahuje:
 potřeby pro činnost dětí
 kancelářské potřeby
 pořízení drobného dlouhodobého majetku
 věcné dary
 ostatní provozní materiál
 občerstvení a pomůcky při vzdělávání
 nové knihy do knihovničky
 spotřeba energie
 opravy a údržba pracoviště
 pobyty, tábory, setkání – doprava
 jízdné zaměstnanci
 pobyty, tábory – ubytování a strava
 volnočasové aktivity (tvořivé dílny, muzeum aj.)
 hrazená respitní péče, služba kamarád
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3 206 412,20 Kč

12 695,50 Kč
6 769,00 Kč
20 137,12 Kč
9 853,00 Kč
7 650,00 Kč
11 471,40 Kč
390,00 Kč
12 272,28 Kč
2 257,00 Kč
40 542,00 Kč
1 462,00 Kč
140 215,50 Kč
9 809,00 Kč
67 218,00 Kč










služby spojů – poštovné, známky
2 698,00 Kč
telefony, internet, internetové stránky
43 874,00 Kč
nájemné
160 321,00 Kč
služby ostatní – kopírování, odpady, PaM,
112 586,40 Kč
vzdělávání zaměstnanců
22 990,00 Kč
mzdové náklady a povinné odvody
2 510 946,00 Kč
pojištění (zaměstnanců, rizik podnikání, př. tábora...) 8 353,00 Kč
bankovní poplatky
1 902,00 Kč

7.4. Koncový stav finančních účtů ke dni 31. 12. 2017 činí:





na hotovosti v pokladně částku
v ceninách (21 jízdenek MHD á 14,-Kč)
v ceninách (58 pošt. známek á 16,-Kč)
na běžném účtu u ERA – Poštovní spořitelny

Celkem na finančních účtech

15 027,00 Kč
294,00 Kč
928,00 Kč
1 248 212,34 Kč
1 264 461,34 Kč

7.5. Hodnota majetku ke dni 31. 12. 2017
Ke dni 31. 12. 2017 ISIS eviduje drobný dlouhodobý majetek v
pořizovací hodnotě 303 151,13 Kč.

7.6. Pohledávky ISIS ke dni 31. 12. 2017 se skládají z částek za:
 služby, poskytnuté odběratelům v r. 2017, splatné do ledna 2018
4 300,00 Kč
 nevyúčtované zálohy za elektřinu a služby na pracovištích A a B
104 808,00 Kč
 poskytnuté kauce na prostory pracoviště A a B
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28 000,00 Kč

7.7. Závazky ISIS ke dni 31. 12. 2017 se skládají z částky:
 za služby poskytnuté dodavateli v r. 2017, splatné do ledna 2018
1 490,00 Kč
 za služby poskytnuté dodavateli v r. 2017 - očekávané faktury
15 191,20 Kč
 za respit za prosinec 2017, vyplacené v lednu 2018

3 129,00 Kč

 poskytnuté Krajskou pobočkou ÚP jako příspěvek na výkon
pěstounské péče a převedené do roku 2018
794 550,23 Kč
 určené k vrácení v roce 2018 MPSV jako nevyčerpané dotace
roku 2017
11 724,00 Kč
 určené k úhradě mzdových závazků a odvodů za prosinec 2017
238 540,00 Kč

7.8. Výsledek hospodaření za rok 2017
Za rok 2017 hospodařilo ISIS s kladným výsledkem ve výši 7 340,66 Kč.
Tato částka bude použita ke krytí aktivit v následujících obdobích.
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8. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci

MUDr. Marie Johnová
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9. Co chystáme na rok 2018
V roce 2017 jsme dokončili zařizování nového pracoviště a podařilo se
vyřešit rostoucí požadavky na širší personální zabezpečení přijetím
nové sociální pracovnice. Tím jsme připravili dobrý základ pro činnost
organizace v dalším období. V roce 2018 tedy bude možné plynule
pokračovat v již zavedených aktivitách a dále je rozvíjet a doplňovat.
Nadále bude pro ISIS stěžejní poskytování služeb pěstounským
rodinám na základě zákona č. 359/1999 Sb. o SPOD. Máme v úmyslu
uzavřít další dohody o výkonu pěstounské péče, aby byly plně využity
volné kapacity.
Služby chceme pěstounským rodinám poskytovat v obdobném rozsahu
jako v předešlém roce. Pro zachování nadstandardních služeb jako jsou
„kamarád pro volný čas“ či „doučování dětí“ bude důležité zajistit jejich
dostatečnou podporu v grantových řízeních.
Nadále máme zájem zachovat možnost využívat veškeré námi
nabízené služby nejen pěstounskými rodinami, ale i dalšími osobami,
které jsou v systému náhradní rodinné péče lehce znevýhodněny.
Do této cílové skupiny spadají především osvojitelské rodiny, děti z DD,
biologické děti z pěstounských rodin a rodiny v pokračující pěstounské
péči, tj. rodiny s dětmi staršími osmnácti let, původně v pěstounské péči,
které se soustavně připravují na své budoucí povolání. Skutečná šíře
cílové skupiny a rozsah pro ni nabízených služeb se bude jako každý
rok odvíjet od množství finančních prostředků, které se podaří k jejich
pokrytí získat.
Tým pracovníků ISIS se bude stále snažit o zkvalitňování služeb tak,
aby naši klienti nadále vnímali ISIS jako organizaci, které je tu pro ně,
postaví se za ně, pomůže při řešení jejich problémů a vždy nabídne
něco navíc, ke spokojenosti jak náhradních rodičů, tak dětí.
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V Olomouci dne 25. 6. 2018

Vyhotovil:
Ing. Matouš Ryček
(předseda a statutární zástupce)

Výroční zpráva byla schválena na 3. jednání výboru ISIS v roce 2018
dne 28. 6. 2018.
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