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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
E-mail:
isis-olomouc@centrum.cz
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2. Členská základna
Ke dni 1. 1. 2019 evidovalo ISIS – občanské sdružení pro pomoc
náhradním rodinám, z. s. (dále jen ISIS) celkem 53 členů, z toho:
• 12 odborníků,
• 28 pěstounů,
• 10 ostatních,
• 3 čestné členy.
V průběhu roku 2019 byla jako členka spolku přijata mezi odborníky
Mgr. Markéta Lásková.
Ke dni 31. 12. 2019 má ISIS evidováno celkem 54 členů, z toho:
• 13 odborníků,
• 28 pěstounů,
• 10 ostatních,
• 3 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 naše
zázemí na Horním náměstí 21 v Olomouci, kde se na jednom podlaží
nachází 2 pracoviště. V průběhu podzimu byla z důvodu přijetí nového
zaměstnance prohozena kancelář klíčových pracovnic s kanceláří
administrativy, nově se tak na „pracovišti A“ nachází společenská
místnost pro vzdělávání pěstounů a kancelář administrativy, na
„pracovišti B“ je kancelář klíčových pracovnic a místnost pro
poskytování poradenství a pravidelné setkávání dětí, tvořivé dílny
a doučování dětí.
Pro předvánoční setkání náhradních rodin jsme v roce 2019 opět využili
prostor v Domě armády v Olomouci, který je svou kapacitou ideální pro
realizaci předvánočního setkání.
Poradensko-vzdělávací pobyty jsme uskutečnili v Penzionu Selský dvůr
v Daňkovicích a v rekreačním středisku Sola Gratia v Bystřici pod
Hostýnem.
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3.2. Personální zabezpečení
Personální složení ISIS doznalo v roce 2019 jediné změny, kdy odešla
na mateřskou dovolenou sociální pracovnice s úvazkem 1,0, na její
místo byly přijaty dvě nové sociální pracovnice, každá s 0,5 pracovním
úvazkem.
K 31. 12. 2019 zabezpečuje činnost ISIS 9 zaměstnanců s pracovní
smlouvou a celkovým úvazkem 7,0. K zajištění všech realizovaných
aktivit bylo v průběhu roku 2019 uzavřeno celkem 44 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.

3.3. Odborné stáže studentů
V roce 2019 naše organizace umožnila odborné stáže
CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc a
Pedagogické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty
Palackého. Stáže probíhají v průběhu celého roku, účastní
studenti po dobu 14 dní.

studentům
studentům
Univerzity
se vždy 2

Odborné vedení těchto praxí měly na starost sociální pracovnice spolku,
které studentům umožňovaly přítomnost u jednání s náhradními
rodinami na pracovišti nebo přímo v domácnostech klientů. Studenti
měli také možnost zúčastnit se setkání s ostatními neziskovými
organizacemi, ve vzácných případech mohli být přítomni na jednání s
orgány sociálně-právní ochrany dětí.
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4. Významné události a důležitá jednání

4.1. Důležité události
Týden (pro) pěstounství a den otevřených dveří ISIS
V rámci „Týdne (pro) pěstounství“ připravilo ISIS pro Krajský úřad
Olomouckého kraje článek s tematikou NRP a dne 11. 9. 2019
zorganizovalo na svém pracovišti den otevřených dveří spojený
s prohlídkou pracoviště ISIS, přednáškou k tématu NRP a možností
konzultovat s odborníky.
Na závěr týdne se dne 15. 9. 2019 konal druhý ročník „Dne (pro)
pěstounství“, který byl organizován především jako akce pro nábor
nových náhradních rodičů, tedy nejen pro pěstounské rodiny, ale i pro
širokou veřejnost s důrazem především na rodiny s dětmi. Hlavní
program měl za cíl informovat návštěvníky o formách náhradní rodinné
péče, o procesu přijetí dítěte a o následné péči a doprovázení
náhradních rodin. Celá akce probíhala v Pevnosti poznání Olomouc,
kde byl pro děti nachystán doprovodný program se spoustou soutěží a
zajímavých vystoupení. Akci organizačně zajišťoval KÚ OK a ISIS se
společně s dalšími doprovázejícími NNO podílelo na organizaci celého
dne, především personálním zajištěním. Pracovníci spolku pomáhali na
jednotlivých stanovištích a poskytovali odborné poradenství.
Vstupní školení studentů
Ve dnech 7. a 8. prosince se na pracovišti ISIS uskutečnilo dvoudenní
„vstupní zaškolení studentů“, kdy byli noví zájemci z řad pomáhajících
profesí (psychologie, sociální práce, speciální pedagogika a další
pedagogické obory) pod vedením odborných pracovníků ISIS uvedeni
do problematiky NRP, dozvěděli se, jak přistupovat k dětem v NRP a
získali další informace potřebné pro participaci na psychosociálních
aktivitách pro děti, službě „kamarád pro volný čas“ a doučování dětí.
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Týmové supervize
Pravidelné týmové supervize napomáhají ke kompaktnější spolupráci
mezi jednotlivými členy našeho týmu a hledají prostor pro zlepšení.
Zatím poslední supervize se na pracovišti ISIS uskutečnila 4. 11. 2019.
Odborný výcvik doprovázejících zaměstnanců
Zaměstnanci ISIS, kteří jsou v přímém kontaktu s členy náhradních
rodin, v listopadu 2019 dokončili odborný výcvik „Rodiny vlastní a
náhradní pohledem rodinných terapeutů“ v rozsahu 200 hodin.
Stánek ISIS na olomouckých vánočních trzích
Nezisková organizace „Dobré místo pro život“ nám umožnila využít svůj
prodejní stánek na vánočních trzích v Olomouci a ISIS tak mohlo dne
19. 12. 2019 ve stánku prodávat punč a vlastní výrobky.
Výrobky vyráběli v rámci tvořivých dílen děti a dospělí z náhradních
rodin a peníze z prodeje byly použity na podporu činnosti ISIS.
Poděkování patří všem našim klientům, příznivcům a podporovatelům,
kteří pomohli výrobky vytvořit, a všem, kteří se v uvedený den na stánku
Dobrého místa pro život zastavili.
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Zpravodaj ISIS
ISIS v průběhu roku nadále vydávalo svůj občasník, ve kterém informuje
své klienty a členy spolku o aktuálním dění ve spolku, probíhajících
a připravovaných aktivitách a akcích, kterých se mohou všichni oslovení
účastnit.
Facebook ISIS
V průběhu října 2019 založilo ISIS na sociální síti Facebook vlastní
stránku, která by měla sloužit především klientům k rychlému
informování o všech připravovaných aktivitách a blížících se událostech.

4.2. Jednání výboru ISIS
První jednání výboru ISIS v roce 2019 se uskutečnilo 18. 1. Výbor se
zabýval finanční situací spolku, předseda podal informace o
hospodářském výsledku za rok 2018 a byl řešen aktuální vývoj
grantových žádostí pro rok 2019.
Druhé jednání výboru se uskutečnilo 28. 3. 2019 a řešena byla podoba
nového mzdového řádu.
Při třetím jednání výboru dne 28. 6. 2019 byla projednána a schválena
výroční zpráva za rok 2018.
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Dne 10. 10. 2019 se konalo čtvrté jednání výboru ISIS, přítomní se
zabývali přípravou předvánočního setkání náhradních rodin a valného
shromáždění ISIS.
11. 11. 2019 se uskutečnilo páté jednání výboru ISIS, jediným bodem
bylo schválení příjmových a výdajových účetních položek.

4.3. Jednání Valného shromáždění ISIS
V sobotu 23. 11. 2019 se v Domě armády v Olomouci uskutečnilo
jednání Valného shromáždění ISIS, které hodnotilo dosažené výsledky
za rok 2019, schválilo zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu
revizní komise.

4.4. Jednání s institucemi mimo ISIS
Spolupráce s institucemi v oblasti náhradní rodinné péče pokračovala
také v roce 2019. V průběhu roku byla velmi úzce rozvíjena spolupráce
mezi ISIS a pracovníky sociálních odborů jak z Krajského úřadu
Olomouckého kraje, tak Magistrátu města Olomouce a obcí
s rozšířenou působností, do jejichž působnosti patři pěstounské rodiny,
které mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s ISIS.
Nedílnou součástí byla účast na jednáních pracovní skupiny „Děti,
mládež, rodina“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb při
Magistrátu města Olomouce. Během pravidelných setkání konaných
většinou jednou za dva měsíce bylo řešeno síťování sociálních služeb
pro rodiny s dětmi v rámci Olomouckého kraje a příprava komunitního
plánu sociálních služeb pro roky 2020 – 2022.
Součástí naši činnosti je také kooperace s jinými doprovázejícími
neziskovými organizacemi působícími v oblasti NRP, především na
území města Olomouce a jeho blízkém okolí, ať už v rámci osobních
setkání a kontaktů nebo také na společných setkáních zástupců těchto
organizací.
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5. Činnost ISIS v roce 2019
Činnost spolku navázala na činnost z předešlého roku a nejlépe ji lze
strukturovat podle klientely, které jsou služby a aktivity ISIS určeny.
Všechny klienty ISIS a uživatele služeb ISIS je možné rozdělit do tří
skupin:
• pěstounské rodiny (osoba pečující a dítě v PP), které
podepsaly dohodu o výkonu pěstounské péče s ISIS,
• pěstounské rodiny s dohodou o výkonu pěstounské péče
mimo ISIS a
• ostatní subjekty systému náhradní rodinné péče.

5.1. Pěstounské rodiny s dohodou o výkonu PP u ISIS
V rámci naší činnosti jsme se snažili dané cílové skupině poskytnout
komplexní péči a nabízeli jsme širokou paletu služeb potřebných pro
zdravý vývoj a podporu pěstounských dětí i jejich pěstounů či poručníků.
Základní rozsah služeb je stanoven zákonem č. 359/1999 Sb. a byl
financován z příspěvku na výkon PP. Nad rámec tohoto zákona jsme
pěstounským rodinám nabízeli další služby, které z naší zkušenosti
významně podporují zdárný průběh pěstounské péče. Tyto služby
a aktivity byly hrazeny z projektu „Podpora a rozvoj nových služeb
prohlubujících doprovázení pěstounských rodin“ finančně podpořeného
Krajským úřadem Olomouckého kraje a Statutárním městem Olomouc a
částečně také z úhrad samotných klientů.
Dohodu o výkonu pěstounské péče mělo ke konci roku 2019 s ISIS
uzavřeno 56 pěstounských rodin.

5.2. Pěstounské rodiny s dohodou o výkonu PP mimo ISIS
Cílovou skupinou byli všichni pěstouni, kteří měli uzavřenu dohodu
o výkonu pěstounské péče s OSPOD nebo neziskovou organizací
pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Těmto klientům byla
nabízena jednak volná kapacita (např. sociální poradenství, asistované
kontakty s biologickou rodinou), největší část ale tvořilo vzdělávání
12

pěstounů. Pěstouni měli možnost účastnit se vzdělávacích kurzů
pořádaných na pracovišti ISIS, ale také kurzů, které ISIS připravilo na
míru dle požadavků OSPOD. Služby byly kompletně financovány ze
strany OSPOD a doprovázejících organizací.

5.3. Ostatní subjekty systému náhradní rodinné péče
V systému náhradní rodinné péče se nachází několik specifických
skupin, kterým z našeho pohledu není věnována dostatečná pozornost
a které by si zasloužily obdobnou péči a odbornou pomoc, jako je
nabízena rodinám pěstounským. Do této skupiny patří:
• osvojitelé a děti v osvojení,
• zletilé děti původně v pěstounské péči, které se nyní
připravují na budoucí povolání,
• biologické děti, které jsou součástí náhradní rodiny,
• dospělé osoby z náhradních rodin, které nejsou osobou
pečující (typicky druhý z manželů, který není osobou
pečující).
V rámci projektu „Odborné služby poskytované osvojitelským rodinám,
rodinám v ohrožení a biologickým dětem v NR“ bylo umožněno výše
popsané cílové skupině, aby čerpala především odborné služby v
podobném rozsahu, jako je tomu u pěstounských rodin. Projekt byl
financován Krajským úřadem Olomouckého kraje, Ministerstvem práce
a sociálních věcí, dary právnických osob a částečně úhradami
samotných klientů.
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6. Služby ISIS v roce 2019
Služby ISIS byly klientům poskytovány v rozsahu obdobném
předešlému roku. Služby mohly čerpat všechny cílové skupiny, rozdíl
byl pouze ve financování, kdy v závislosti na podmínkách jednotlivých
grantů bylo možné některé služby poskytnout zdarma všem klientům,
u dalších služeb si část klientů musela alespoň část služby uhradit,
u jiných služeb byla nutná finanční spoluúčast klientů ze všech cílových
skupin.

6.1. Poradenství a doprovázení
V roce 2019 poskytovalo ISIS náhradním rodinám sociální, právní a
psychologické poradenství (včetně psychoterapie). Toto poradenství
bylo zajištěno třemi sociálními pracovnicemi, psychologem, právničkou,
popřípadě přizvaným externím 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.

6.2. Vzdělávací aktivity
Vzdělávání náhradních rodin opět tvořilo důležitou součást naší činnosti.
Vzdělávací semináře se konaly jednak na našem pracovišti v Olomouci,
ale připravovali jsme vzdělávací kurzy také pro pěstouny v okolních
městech – konkrétně v Prostějově, Mohelnici a Konici.
Vzdělávací kurzy se v roce 2019 zaměřily např. na tato témata:
• Utváření osobnosti dítěte – geny versus výchova
• Prevence vyhoření v náročné roli pěstouna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexuální výchova – prevence, rizika aneb Jak mluvit s dětmi o
sexu
Z deníku školního psychologa
Z deníku školního psychologa 2: Zaměřeno na rodinu
Kyberšikana, rizikové chování na internetu a online závislosti
Právní minimum pro pěstouny
Změny pro pěstouny související se zletilostí dítěte
Relaxační techniky a psychohygiena
Dluhy – jak na ně
Lži a krádeže u dětí a dospívajících, určování hranic u dětí, jak
dítě povzbuzovat
Vliv malé sebedůvěry na osobnost dospívajícího, problematika
sebepoškozování
Komunikace s dětmi v náročných a konfliktních situacích
Dítě v pěstounské péči, jehož rodiče jsou závislí na návykových
látkách
Rodič není sluha aneb Nastavit hranice, nechat nést důsledky
Umění řešit konflikty
Finanční gramotnost aneb Jak hospodařit s penězi a nenechat
se napálit
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6.3. Poradensko-vzdělávací pobyty
V roce 2019 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 roční 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), Mgr. Ivetou
Heclovou, DiS. (sociální pracovnice) a Mgr. Markétou Láskovou
(sociální pracovnice).
V rámci obou pobytů bylo účastníkům poskytováno vzdělávání,
poradenství a speciální program psychosociálních aktivit 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.
Program psychosociálních aktivit pro děti a dospívající probíhal ve
skupinkách rozdělených podle věku dětí do čtyř skupinek. 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 poradensko-vzdělávací pobyty již
několik let. Hlavním cílem tohoto programu byla podpora formování
zdravé osobní identity dětí a dospívajících vyrůstajících v náhradních
rodinách. Skupinová činnost dětí kopírovala časově vzdělávací aktivity
pečujících osob.
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 v termínu 21. – 23. 6. 2019 byl již tradičně zahájen
svépomocnou skupinou, kde pěstouni sdíleli aktuální situaci ve svých
rodinách a navzájem si předávali cenné zkušenosti. V dalších dnech byl
program vzdělávání tematicky zaměřen na transgenerační přenos
výchovných stylů v rodině. Celkem se zúčastnilo 62 osob včetně
personálu ISIS.
Podzimní víkendový pobyt
Podzimní pobyt v termínu 27. – 29. 9. 2019 byl tematicky zaměřen na
problematiku utváření osobnosti dítěte, identitu dítěte v NRP, specifické
poruchy učení a obtíže ve vývoji dětské řeči. Celkem se zúčastnilo 55
osob včetně personálu ISIS.

6.4. Psychosociální aktivity pro děti
V průběhu roku 2019 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 určitého věku, díky čemuž je možné rozvíjet ty dovednosti,
které jsou pro danou vývojovou úroveň potřebné a vhodné. Nedílnou
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součástí je individuální přístup k dětem a výstupy z těchto skupin slouží
i k následné odborné práci klíčových pracovnic či k práci psychologa
s danými rodinami.
Tyto skupiny vedli pod dohledem psychologa ISIS studenti psychologie,
speciální pedagogiky, sociální práce a dalších oborů souvisejících se
sociální problematikou. Skupiny dětí byly realizovány především na
obou poradensko-vzdělávacích pobytech, kde je stávající formát
skupinek vyhovující. Aktivita skupinek v průběhu roku na pracovišti ISIS
stagnovala a od roku 2020 poběží v obměněné podobě, kdy budou
jednotlivá setkání více zaměřena na jedno konkrétní téma.

6.5. Kamarád pro volný čas
Pokračovali jsme s realizací služby „kamarád 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 „kamarád 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
na někoho pro ně blízkého (děti v náhradních rodinách často trpí
poruchou attachmentu). Před nástupem všichni absolvovali kurz
zaměřený na specifika dětí z náhradních rodin. 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.
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6.6. Svépomocné skupiny
Náhradní rodiny měly možnost účastnit se svépomocných skupin. Tato
setkávání probíhala vždy první středu v měsíci pod vedením sociálních
pracovnic ISIS. Díky svépomocným skupinám měli náhradní rodiče
možnost reflektovat své vlastní potřeby a ze strany ostatních účastníků
se jim dostalo podpory a předání zkušeností s řešením různých
životních situací.

6.7. Hlídání dětí
Hlídání dětí probíhalo zejména v době, kdy se osoby pečující účastnily
vzdělávacího programu, svépomocných skupin nebo při konzultacích u
klíčových pracovnic a psychologa.

6.8. Doučování
Náhradní rodiče možnost doučování dětí vítají (zvláště v případě
příbuzenské PP – prarodiče), jelikož sami často nestačí na školní
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
škole nezažijí pochvalu, jelikož jejich školní výsledky jsou často
podprůměrné, a jejich učitelé neumějí pracovat se specifickými
potřebami dětí vyrůstajících v NRP.
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6.9. Příměstské tábory
Příměstské tábory jsou orientovány na rozvoj psychosociálních
dovedností přijatých dětí a probíhají pod vedením studentů a absolventů
psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce. Programu se
mohou zúčastnit všechny děti z náhradních rodin, tedy nejen ty
v pěstounské péči, ale i biologické. Vedlejším cílem příměstských táborů
je také vytvoření prostoru pro psychohygienu náhradních rodičů.
Letní týdenní příměstský tábor s titulem „Superhrdinové“ byl realizován
v termínu 22. – 26. 7. 2019.
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6.10. 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.
Dne 1. 2. 2019 připravilo ISIS ve spolupráci s patronkou spolku paní
Ivanou Plíhalovou pro náhradní rodiny prohlídku zákulisí a dílen
Moravského divadla v Olomouci.

V rámci setkávání rodin se dne 15. 3. 2019 uskutečnil společný výlet
náhradních rodin do Brna, kde účastníci navštívili výstavu „Titanic“ a
Hvězdárnu na Kraví hoře.
V roce 2019 byly realizovány celkem 4 tvořivé dílny. 22. 3. 2019 při jarní
tvořivé dílně měli účastníci možnost vyrobit si věnečky z kartonů od
vajíček. 5. 4. se uskutečnila druhá tvořivá dílna, jejíž náplní byla tvorba
velikonoční dekorace z textilu a papíru. 29. 11. probíhala na pracovišti
ISIS společná výroba adventních věnečků a 12. 12. kurz zdobení
perníčků.
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Setkávání náhradních rodin jako každý rok vyvrcholilo 23. listopadu
2019 v Domě Armády v Olomouci při tradičním předvánočním setkání
náhradních rodin. Moderátoři setkání shrnuli a zhodnotili uplynulý rok a
aktivity, které ISIS v průběhu roku realizovalo. Program letos zpestřilo
vystoupení historického šermu, parkour, taneční vystoupení a nechyběl
ani Mikuláš s čertem a andělem, bez kterých by se toto setkání
neobešlo.
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7. Hospodaření ISIS v roce 2019

7.1. Počáteční zůstatky ke dni 1. 1. 2019 činí:
▪
▪
▪
▪

na hotovosti v pokladně částku
v ceninách (15 jízdenek MHD á 14,-Kč)
v ceninách (74 pošt. známek á 16,-Kč)
na běžném účtu u ERA – Poštovní spořitelny

Celkem na finančních účtech

20 808,00 Kč
210,00 Kč
1 184,00 Kč
1 138 462,66 Kč
1 160 664,66 Kč

7.2. Výnosy v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Za uvedené období činily výnosy ISIS

3 791 973,11 Kč

Výnosy ISIS se skládaly z:
Vlastních tržeb (služby pro pěstouny mimo ISIS)
177 000,00 Kč
Příspěvků pěstounů a osvojitelů ISIS
86 150,00 Kč
Dotace MPSV
13 444,00 Kč
(z původní částky 198 591,00 Kč bylo vráceno
185 147,00 Kč jako nevyčerpaná dotace)
Dotace Olomouckého kraje
6 295,00 Kč
(z původní částky 52 500,00 Kč bylo vráceno
46 205,00 Kč jako nevyčerpaná dotace)
Dotace Olomouckého kraje
87 873,00 Kč
(z původní částky 98 400,00 Kč bylo vráceno
10 527,00 Kč jako nevyčerpaná dotace)
Dotace Statutárního města Olomouc
88 297,00 Kč
(z původní částky 90 000,00 Kč bylo vráceno
1 703,00 Kč jako nevyčerpaná dotace)
Příspěvku na výkon pěstounské péče
3 261 800,95 Kč
Finančních darů fyzických a právnických osob ve výši
70 916,59 Kč
Úroků na běžném účtu
196,57 Kč
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Výše uvedené dílčí částky obsahovaly:
Vlastní tržby
▪ tržby za vzdělávání pěstounů
▪ tržby za poradensko-vzdělávací pobyty
▪ tržby za letní příměstský tábor
▪ tržby za jarní setkání rodin

154 650,00 Kč
17 200,00 Kč
4 200,00 Kč
950,00 Kč

Příspěvky pěstounů a osvojitelů ISIS
▪ příspěvky účastníků jarního pobytu
▪ příspěvky účastníků letního příměstského tábora
▪ příspěvky účastníků podzimního pobytu
▪ příspěvky za doučování dětí
Příspěvek na výkon pěstounské péče
▪ nevyčerpaný příspěvek z předchozích let
▪ přijatý příspěvek za rok 2019
▪ převod nevyčerpaného příspěvku do r. 2020

32 700,00 Kč
4 000,00 Kč
47 020,00 Kč
2 430,00 Kč

659 026,33 Kč
2 820 000,00 Kč
217 225,38 Kč

Finanční dary fyzických a právnických osob
▪ MUDr Marie Johnová, Letohrad (2017)
▪ MUDr Marie Johnová, Letohrad (2018)
▪ MUDr Marie Johnová, Letohrad (2019)
(z částky 30 000,00 Kč do roku 2020 převedeno
11 027,70 Kč)
▪ Tomáš Chorý
▪ Zuzana Slaměníková
▪ Dobré místo pro život, z. s.
(z částky 39 737,00 Kč do roku 2020 převedeno
20 437,61 Kč)

1 119,90 Kč
30 000,00 Kč
18 972,30 Kč

1 300,00 Kč
225,00 Kč
19 299,39 Kč

7.3. Náklady v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Za uvedené období činily náklady ISIS
Tato souhrnná částka obsahuje:
▪ potřeby pro činnost dětí

3 793 775,23 Kč

7 446,00 Kč
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kancelářské potřeby
3 232,00 Kč
pořízení drobného dlouhodobého majetku
13 518,00 Kč
ostatní provozní materiál
4 757,00 Kč
občerstvení a pomůcky při vzdělávání
18 852,10 Kč
spotřeba energie
54 210,00 Kč
opravy a údržba pracoviště
1 194,00 Kč
pobyty, tábory, setkání – doprava
30 568,00 Kč
jízdné zaměstnanci
3 382,00 Kč
pobyty, tábory – ubytování a strava
151 339,00 Kč
vstupné (volnočasové aktivity, kamarád aj.)
1 353,00 Kč
hrazená respitní péče
43 823,00 Kč
služby spojů – poštovné, známky
1 901,00 Kč
telefony, internet, internetové stránky
46 528,56 Kč
nájemné
103 398,00 Kč
služby ostatní – kopírování, odpady, PaM
83 290,57 Kč
vzdělávání pěstounů ISIS u jiných organizací
14 700,00 Kč
vzdělávání zaměstnanců
64 350,00 Kč
mzdové náklady a povinné odvody
3 133 268,00 Kč
pojištění (zaměstnanců, rizik podnikání, př. tábora...) 9 763,00 Kč
ostatní sociální náklady
1 100,00 Kč
bankovní poplatky
1 802,00 Kč

7.4. Koncový stav finančních účtů ke dni 31. 12. 2019 činí:
▪
▪
▪
▪

na hotovosti v pokladně částku
v ceninách (15 jízdenek MHD á 14,-Kč)
v ceninách (9 pošt. známek á 16,-Kč)
na běžném účtu u ERA – Poštovní spořitelny

Celkem na finančních účtech

12 155,00 Kč
210,00 Kč
144,00 Kč
994 122,43 Kč
1 006 631,43 Kč

7.5. Hodnota majetku ke dni 31. 12. 2019
Ke dni 31. 12. 2019 ISIS eviduje drobný dlouhodobý majetek v
pořizovací hodnotě 316 076,13 Kč.
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7.6. Pohledávky ISIS ke dni 31. 12. 2019 se skládají z částek za:
▪ služby, poskytnuté odběratelům v r. 2019, splatné do ledna 2020
330,00 Kč
▪ služby dodavatelů v roce 2020, uhrazené v roce 2019
6 464,00 Kč
▪ nevyúčtované zálohy za elektřinu a služby na pracovištích A a B
105 348,00 Kč
▪ poskytnuté kauce na prostory pracoviště A a B

28 000,00 Kč

7.7. Závazky ISIS ke dni 31. 12. 2019 se skládají z částky:
▪ za služby poskytnuté dodavateli v r. 2019, splatné do ledna 2020
13 293,16 Kč
▪ za respitní péči 2019, uhrazené v lednu 2020

4 500,00 Kč

▪ poskytnuté Krajskou pobočkou ÚP jako příspěvek na výkon
pěstounské péče a převedené do roku 2020
217 225,38 Kč
▪ určené k vrácení v roce 2020 MPSV jako nevyčerpané dotace
roku 2019
185 147,00 Kč
▪ určené k vrácení v roce 2020 KÚOK jako nevyčerpané dotace
roku 2019
56 732,00 Kč
▪ určené k vrácení v roce 2020 SMOL jako nevyčerpané dotace
roku 2019
1 703,00 Kč
▪ určené k úhradě mzdových závazků a odvodů za prosinec 2019
301 686,00 Kč
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7.8. Výsledek hospodaření za rok 2019
Za rok 2019 hospodařilo ISIS se záporným výsledkem ve výši 1 802,12
Kč.
Tato částka bude kryta z výsledku hospodaření minulých období.
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8. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci

MUDr. Marie Johnová
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9. Co chystáme na rok 2020
Pro činnost ISIS bude nadále stěžejní poskytování služeb pěstounským
rodinám na základě zákona č. 359/1999 Sb. o SPOD. Je v plánu uzavřít
další dohody o výkonu pěstounské péče, aby byla plně využita kapacita
ISIS pro doprovázení pěstounských rodin.
Naším cílem je i v nelehké finanční situaci dané doposud
nevalorizovaným příspěvkem na výkon PP udržet rozsah
poskytovaných služeb a nadále zvyšovat jejich kvalitu. Pro zachování
služeb poskytovaných nad rámec zákona o SPOD (kamarád pro volný
čas, doučování dětí, příměstské tábory, setkávání náhradních rodin)
bude rozhodující zajištění jejich finanční podpory z grantových zdrojů.
V plánu je realizace dvou víkendových poradensko-vzdělávacích
pobytů, jarního a letního příměstského tábora, společných výletů
náhradních rodin, tvořivých dílen a předvánočního setkání. Nová
podoba psychosociálních aktivit pro děti bude klientům představena
v první polovině roku 2020.
Cílovou skupinu se prostřednictvím projektu budeme snažit udržet na
stávajícím rozsahu, aby byla odborná péče i nadále dostupná např.
biologickým dětem z pěstounských rodin.

V Olomouci dne 29. 6. 2020

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