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Preambule
Ke vzniku Centra Protěž, z.ú., IČ 05259266, došlo jeho zápisem ve složce U 110, vedené
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 22.7.2016.
Na základě Rozhodnutí, vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem sociálních věcí pod
č.j. 339/2016/4, s právní mocí od 9.12.2016, a Rozhodnutí, vydaného Krajským úřadem Libereckého
kraje s nabytím právní moci 14.7.2017, smí Centrum Protěž, z.ú., Palachova 504/7, Liberec 1,
vykonávat tyto činnosti:


poskytovat pomoc rodičům
souvisejících s péčí o dítě;



uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 b zákona;



poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47 b), při výkonu pěstounské péče a sledování
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout;



poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče;



vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

při

řešení
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výchovných

nebo

jiných

problémů

Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 je rokem významné změny, kdy byl tým pracující na projektech sociálně-právní ochrany
dětí vyčleněn z mateřské zastřešující organizace Centrum Generace a zahájil samostatnou činnost
jako Centrum Protěž. Vznik nové organizace a zahájení činnosti nám dalo trochu zabrat, ale začali
jsme s nadšením a s vizí dobře fungující a pro klienty i zaměstnance přátelské organizace.
Předmětem činnosti bylo doprovázení pěstounských rodin, se kterými má organizace uzavřené
dohody o výkonu pěstounské péče a příprava realizace projektu Asistované kontakty pro děti
ohrožené konfliktem rodičů v roce 2018.
V roce 2017 jsme uzavřeli Dohody o výkonu pěstounské péče s 36 rodinami, kterým jsme poskytovali
služby podle § 47 a) Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Snažili jsme se jim v případě nemoci
poskytnout pomoc se zajištěním péče o děti, nabízet jim potřebné vzdělávání příjemnou a zajímavou
formou, nabízet jim v případě potřeby odbornou pomoc a podporovat je a pomáhat jim
při kontaktování dětí s biologickými rodiči. Pro zajištění práva na poskytnutí pomoci se zajištěním
celodenní péče o svěřené děti jsme například zprostředkovávali pro školní dětí letní pobytové tábory
a pro děti předškolní jsme sami realizovali týdenní příměstský tábor.
Jako Centrum Protěž jsme se zapojili do krajské kampaně pro získávání náhradních rodičů „Mít
domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“. Spolupracovali jsme s Centrem Generace a jeho
Mateřským centrem Krteček, které je hojně navštěvováno veřejností a trvale v něm nabízíme
propagační materiál o náhradní rodinné péči.
V rámci Týdne náhradního rodičovství v říjnu 2017 jsme v Mateřském centru Krteček realizovali
výstavu Já, pěstoun; formou letáků a dalšího materiálu jsme propagovali téma náhradní rodinné péče
a realizovali besedu o pěstounské péči. Na této besedě jsme s potěšením přivítali i hejtmana
Libereckého kraje, pana Půtu. Měli jsme také mimořádnou příležitost uskutečnit dvě besedy
o pěstounské péči ve dvou třídách střední pedagogické školy.

Během roku 2017 jsme pracovali na legislativním zarámování poskytování služby Asistované kontakty
pro děti ohrožené konfliktem rodičů. V prvním pololetí roku bylo dokončováno poskytování této
služby v Centru Generace a v druhém pololetí roku jsme začali připravovat podmínky pro realizaci
projektu v roce 2018 v Centru Protěž. Ustoupili jsme od registrování této služby podle zákona
108/2006 O sociálních službách a na metodické doporučení KÚ připravovali realizaci tohoto projektu
pod pověřením k sociálně-právní ochraně dětí podle § 359/1999 Sb. Přinášeli jsme téma
Asistovaných kontaktů na Komunitní plánování měst Liberce a Jablonce nad Nisou, získali vyjádření
jejich podpory a vyjednávali jeho finanční podporu obcí, kraje a MPSV. Cílem bylo vytvořit dobré
podmínky pro poskytování služeb rodinám v situaci konfliktu ohrožujícího děti.
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Organizační struktura
Samostatnou činnost začalo Centrum Protěž vykonávat pod vedením ředitelky Mgr. Věry Novákové
dne 1.1.2017. Dne 2.8.2017, po rezignaci stávající ředitelky, byla správní radou jmenována do funkce
ředitelky Světluše Jiráňová, DiS.
Členy správní rady jsou: Ing. Jana Davidová, Mgr. Štěpán Sobotík a Ing. Miroslava Jungová.
Revizorem byl v době založení organizace jmenován Ing. Tomáš Činčala, od 5.5.2017 je revizorem
Ing. Milan Pavlů.
Organizace měla v první polovině roku 2017 3 zaměstnance na HPP (Mgr. Věra Nováková, ředitelka,
Světluše Jiráňová, DiS. a Bc. Gabriela Zemanová, klíčové pracovnice) a 12 zaměstnanců
na DPP (terapeutka, psycholožka, volnočasový pedagog, hlídačky dětí, WEB poradce, uklízečka).
V druhé polovině roku byly v organizaci zaměstnány na HPP Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka a klíčová
pracovnice, Bc. Gabriela Zemanová, klíčová pracovnice, Mgr. Blanka Janoušková, klíčová pracovnice
(9-10/2017), Mgr. Halka Michalenková, klíčová pracovnice (11-12/2017). Organizace využila
příležitostné práce 12 pracovníků na DPP.
Organizace dále využila služeb externistů, a to v oblasti účetnictví, daňového poradenství, supervizí
pro zaměstnance a odborného poradenství pro klienty.
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Naše činnost
Podle pověření k sociálně-právní ochraně dětí uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
s osobami, kterým bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě nebo děti do pěstounské péče
a poskytujeme jim doprovázení definované v §47 a) a b) zákona č. 359/1999 o sociálně právní
ochraně dětí.

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Komu pomáháme?


Dětem svěřeným do pěstounské péče



Osobám, kterým bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské či poručnické
péče



Rodičům dětí v pěstounské péči při kontaktu s dětmi

Co je cílem?


Zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách



Osobnostní růst a rozvoj pečujících osob



Udržení kontaktu s biologickou rodinou, pokud je to možné

Co děláme?


Pravidelný kontakt s rodinou



Vzdělávání pěstounů



Odlehčovací služby pěstounským rodinám



Individuální podporu podle potřeb rodiny



Podporujeme kontakt dítěte s biologickou rodinou



Nabízíme odbornou pomoc

V roce 2017 jsme měli uzavřenou dohodu s 36 rodinami, kterým jsme poskytovali doprovázení.
Na poskytování podpory pěstounské péče byl čerpán státní příspěvek podle §47 d zákona
č. 359/1999 Sb., o kterém bylo účtováno podle platné směrnice MPSV.
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VYHLEDÁVÁNÍ OSOB VHODNÝCH STÁT SE PĚSTOUNY
Spolu s dalšími organizacemi doprovázejícími pěstouny a s pracovnicemi OSPOD KÚ Libereckého
kraje sdílíme problém nedostatku osob vhodných a ochotných stát se pěstouny a snažíme se svými
aktivitami a osobním vlivem zvýšit povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči. Zapojujeme se
do kampaně Libereckého kraje Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost? Za tím účelem
také spolupracujeme s Centrem Generace a jeho Mateřským centrem Krteček, kde nabízíme
propagační materiál a pořádáme besedy o pěstounské péči.
V rámci Týdne náhradního rodičovství v říjnu 2017 byla v mateřském centru realizována výstava
Já, pěstoun. Formou letáků, roll-up a další propagace bylo přinášeno téma náhradní rodinné péče
a proběhla beseda o pěstounské péči. Na této besedě jsme s potěšením přivítali i hejtmana
Libereckého kraje, pana Půtu.
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Finanční zpráva
Předkládáme přehled o hospodaření Centra Protěž v roce 2017.

Náklady na činnost (v tisících Kč)
Osobní náklady

816

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Ostatní náklady

66
2
18
597
5

Celkem:

1 504

Výnosy (v tisících Kč)
Státní příspěvek převedený z CG

723

Vyčerpaný státní příspěvek 2017

766

Tržby za vlastní výkony a zboží a ostatní výnosy
Celkem:

15
1 504
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Výhled do roku 2018
Rok 2018 zahajujeme obnovením služby Asistovaný kontakt pro děti ohrožené konfliktem rodičů,
dříve poskytovaný pod Centrem Generace. Jedná se o individuální a skupinovou práci s jednotlivými
členy rodiny, která v důsledku konfliktu nedokáže účinně komunikovat v zájmu dětí. Využíváme
přitom zkušeností, které jsme s realizací tohoto projektu získali v předchozích letech v Centru
Generace a které nám předali už dříve kolegové z krizových center Nomia v Hradci Králové
a J. J. Pestalozziho v Chrudimi. Navazujeme na předchozí spolupráci s OSPODy a Okresními soudy
v Liberci a Jablonci nad Nisou. Realizace této služby je závislá na dotacích MPSV, Libereckého kraje
a obcí, případně na sponzorských darech.
Současně chceme stále rozvíjet, upevňovat a zlepšovat služby pěstounským rodinám a efektivně
je doprovázet. Snažíme se připravovat nabídku vzdělávání stále cíleněji na konkrétní potřeby
a možnosti pěstounů. Pracujeme na rozšíření stávajícího týmu a péči o něj, aby bylo možné věnovat
všem klientům dostatek času a pozornosti. Plánujeme také rozšíření a úpravu prostor, aby
vyhovovaly všem poskytovaným aktivitám. Tato činnost je financována ze státního příspěvku
na výkon pěstounské péče.

Poděkování
Děkujeme Centru Generace, že jsme mohli využívat jeho zázemí a děkujeme za laskavou spolupráci
týmu pracovníků Centra Generace!
Děkujeme všem našim zaměstnancům a externistům, kteří svým osobním vlivem přispívají k tomu,
že se můžeme jako organizace rozvíjet a být nablízku lidem, kteří naše služby potřebují.

Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka
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Přílohy
Příloha 1 – Rozvaha pro nevýdělečné organizace
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Příloha 2 – Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
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Příloha 3 – Příloha v účetní závěrce (1/2)
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Příloha 3 – Příloha v účetní závěrce (2/2)
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