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Úvod  
Centrum Protěž v Palachově ulici 504/7 v Liberci má podle data vzniku teprve dvouletou 
historii, ale jeho kořeny sahají o řadu let zpátky, a to až k založení Centra Generace na stejné 
adrese. Od roku 2006 se Centrum Generace profilovalo jako rodinné centrum založené na 
křesťanských principech solidarity, pomoci potřebným, vzájemné podpory a osobnostního 
rozvoje s cílem prospět především rodinám s dětmi. Projekty jako je Mateřské centrum, 
Volnočasové aktivity pro děti, Miniškolka, Vzdělávací programy a řadu dalších aktivit pro 
rodiče s dětmi časem doplnily projekty Podpory pěstounských rodin a Asistované kontakty 
pro děti ohrožené konfliktem rodičů. Dva naposled jmenované projekty spadají do agendy 
sociálně-právní ochrany dětí a jako takové jsou pod ochranou a požadavky Zákona 359/1999 
Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a k jejich realizaci je třeba pověření od Krajského úřadu, 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Specifika těchto projektů přiměla vedení Centra 
Generace uvažovat o vyčlenění těchto projektů do samostatné organizace.  

Ke vzniku samostatného 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 při řešení výchovných nebo jiných problémů 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 uza-
vřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47 b), při výkonu pěstounské péče a sle-
dování 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 osvo-
jením 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. 
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Ohlédnutí za rokem 2018 

Rok 2018 v Centru Protěž bychom mohli označit jako rok proměny a růstu. Předchozí rok byl 
předělový, plný organizačních změn a zjitřených emocí v důsledku opuštění mateřské 
organizace. Po roce nového začátku, druhý rok naší samostatné činnosti, jsme proto ocenili 
jisté zklidnění a zakotvení. Po několikaměsíční pauze a přípravách v předchozím roce jsme 
obnovili projekt Asistované kontakty pro děti ohrožené konfliktem rodičů. Pro jeho zajištění 
jsme přijali do pracovního poměru sociální pracovnici, která je kontaktní osobou a na dohodu 
o provedení práce také dvě psychoterapeutky a psycholožku. První pololetí roku 2018 se sice 
vyznačovalo personální tísní, protože u nás s koncem roku 2017 ukončila pracovní poměr 
jedna z klíčových pracovnic pro doprovázení pěstounských rodin, ale v druhém pololetí došlo 
k rozšíření týmu o dvě klíčové pracovnice pro oblast pěstounské péče a bylo možno přejít 
z nouzového na běžný provoz.  

Velkou změnou během roku prošlo také naše prostorové zázemí. Do roku 2018 jsme vstoupili 
s dvěma kancelářemi Centra Protěž v 2. nadzemním podlaží, konzultovnou ve 4. podlaží a 
smlouvou o příležitostném využívání prostor Centra Generace v 1. nadzemním podlaží. 
Ukončení činnosti Centra Generace jako rodinného centra v létě roku 2018 nás připravilo o 
prostor ke skupinové práci s pěstouny a dětmi. Díky nadstandardnímu pochopení ze strany 
majitelů budovy a neziskových organizací, které s námi v budově sídlí, bylo možno během 
léta zrealizovat rozsáhlou stěhovací a reorganizační akci, jejímž výsledkem je současná 
podoba našich prostor. Od září 2018 máme k dispozici dvě prostorné kanceláře (obě 
s odděleným prostorem pro konzultace s klienty), variabilní konzultovnu (prostor pro 
skupinové vzdělávání nebo individuální konzultace) a dětskou hernu s klubovnou, to vše ve 
2. nadzemním podlaží o celkové rozloze 160 m2. Díky výtahu zůstávají prostory bezbariérové 
a přístup pohodlný i pro pečující osoby s dětmi v kočárku. Naši práci v obou oblastech 
činnosti (Podpora pěstounské péče a Asistované kontakty) nová podoba zázemí významně 
zkvalitnila. 

Rok 2018 vnímáme jako velký přelom: zvětšil se náš pracovní tým, zvětšil se prostor, který 
obýváme, zvětšil se počet rodin, kterým pomáháme. To před nás klade velkou výzvu: na tento 
kvantitativní růst navázat také růstem kvalitativním.  

 

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“ Platón 
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O organizaci 
Zapsaný ústav Centrum Protěž vykonává svoji činnost pod vedením ředitelky, Světluše 
Jiráňové, DiS., která je statutárním orgánem. 

Členy správní rady jsou Ing. Jana Davidová, Mgr. Štěpán Sobotík a Ing. Miroslava Jungová. 

Funkci revizora plní Ing. Milan Pavlů. 

Organizace měla v první polovině roku 2018 celkem 3 zaměstnance: Světluše Jiráňová, DiS., 
ředitelka a klíčová pracovnice, Bc. Gabriela Zemanová a Mgr. Blanka Bihary, klíčové/sociální 
pracovnice. V druhé polovině roku přibyly 2 klíčové pracovnice – Mgr. Zuzana Chludilová a 
Mgr. Jana Stuchlíková. Na konci roku měla tedy organizace 5 zaměstnanců v rozsahu 4,15 
úvazku. 

Organizace využila příležitostné práce 12 pracovníků na DPP (terapeutky, psycholožka, 
volnočasový pedagog, hlídačky dětí, WEB poradce, uklízečka). 

Centrum Protěž poskytuje podporu rodinám s dětmi ve dvou základních oblastech: 

1. Podpora pěstounské péče 

2. Asistované kontakty pro děti ohrožené konfliktem rodičů (nově Pomoc rodinám ve 
vztahové krizi) 
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Podpora pěstounské péče 
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 

 

S rodinami pracujeme na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče. V roce 2018 
jsme měli uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče se 45 rodinami. Těmto rodinám jsme 
poskytovali doprovázení podle § 47 a) Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Snažili jsme se 
nabízet pěstounům potřebné vzdělávání příjemnou a zajímavou formou se zajištěním péče o 
děti, nabízeli jsme jim v případě potřeby odbornou pomoc a podporovali jsme je při 
kontaktování dětí s biologickými rodiči. Pomáhali jsme pěstounům se zajištěním celodenní 
péče o svěřené děti v rámci odpočinku pěstounů například formou zprostředkování letních 
pobytových táborů pro děti nebo realizací příměstského tábora pro předškolní děti. Podle 
potřeby a možnosti jsme poskytovali i další individuální podporu. 
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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. 
Náhradní rodinnou péči jsme stejně jako v minulém 
roce podpořili zapojením se do krajské kampaně 
pro získávání náhradních rodičů.  

V rámci Týdne náhradního rodičovství v říjnu 2018 
jsme ve vstupním prostoru budovy, kde sídlíme, 
realizovali výstavu Já, pěstoun, kterou jsme 
obohatili pozvánkou na Dny otevřených dveří 
Centra Protěž. V obou Dnech otevřených dveří byli 
naši pracovníci a dvě pěstounské rodiny k dispozici 
návštěvníkům z řad spolupracujících institucí i 
veřejnosti. Přivítali jsme tvář kampaně 2018 
hokejistu Bílých tygrů Michala Bulíře s rodinou. 
Loutkové divadlo Spojáček nám zahrálo pohádku.  

 

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODPORY PĚSTOUNSKÉ PÉČE (upraveno, zjednodušeno) 

Náklady                                                                                                                   Kč 
Materiálové náklady 194 201 
Služby 362 809 
Nájem včetně energií 204 788 
Osobní náklady 1 088 973 
Ostatní 7 231 
CELKEM: 1 858 002 

  
Výnosy                                                                                                                     Kč 
Finanční spoluúčast klientů a jiných 
organizací 

15 640 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 864 430 
CELKEM: 1 880 070 
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Asistované kontakty pro děti ohrožené konfliktem rodičů  

Nově Pomoc rodinám ve vztahové krizi  
Komu je určen? 

 Dětem ohroženým konflikty rodičů 

 Rodičům, kterým se nedaří komunikovat v zájmu dítěte 

 Rodinám, ve kterých dítě ztratilo vazbu na jednoho z rodičů a ten ji chce obnovit 

Co je cílem? 

 Podpora navázání zpřetrhaných a zlepšování narušených vazeb dítěte na jednoho 
z rodičů či prarodičů 

 Minimalizace vytvoření syndromu zavrženého rodiče 

 Doprovod dítěte při navazování kontaktu s odloučeným rodičem v neutrálním pro-
středí 

 Podpora rodiče v nastavení pravidel dalšího setkávání rodiče s dítětem bez odborné 
asistence 

Co zahrnuje? 

 Nabídka neutrálního prostředí a nestranného přístupu se zohledněním potřeb dítěte 

 Individuální práce s jednotlivými členy rodiny 

 Společné schůzky a asistovaná setkání 

 

Dohodu o poskytnutí Asistovaného kontaktu jsme v roce 2018 vyjednávali ve 14 rodinách, 
kde jsme poskytli podpůrné konzultace s cílem zahájit celý komplex podpory. Uzavření 
Dohody a s ní dlouhodobé poskytování komplexu intervencí včetně samotných asistovaných 
kontaktů se nakonec podařilo v 8 rodinách.  

Celkem bylo v roce 2018 podpořeno 37 osob v 11 rodinách. 
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU ASISTOVANÉ KONTAKTY (zjednodušeno) 

Náklady                                                                                                                   Kč 
Materiálové náklady 14 625 
Služby 42 409 
Nájem včetně energií 50 710 
Osobní náklady 533 895 
CELKEM: 641 639 

  
Výnosy                                                                                                                     Kč 
MPSV 447 816 
Liberecký kraj 17 258 
Statutární město Liberec  100 000 
Statutární město Jablonec nad Nisou 50 000 
Dar 26 565 
CELKEM: 641 639 
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Poděkování 
Děkuji za laskavou spolupráci: 

Úřadu práce ČR v Liberci, oddělení správy Státního příspěvku na výkon pěstounské péče; 

OSPOD Libereckého kraje; 

OSPOD Magistrátu města Liberce; 

OSPOD Magistrátu města Jablonec nad Nisou a dalších obcí. 

 

Děkuji za finanční podporu projektu Asistované kontakty pro děti ohrožené konfliktem rodičů: 

MPSV – za dotace v oblasti podpory rodiny; 

Statutárnímu městu Liberec – za dotace z rozpočtu města na část nákladů projektu; 

Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou – za dotace na část nákladů projektu; 

Libereckému kraji – za dotace v oblasti sociálních věcí; 

Ing. Tomáši Činčalovi– za dar na pokrytí části nákladů projektu. 

 

Děkuji za podporu naší činnosti:  

Janu Salavovi – za mimořádné finanční a technické zabezpečení reorganizace v zájmu 
zajištění dostatečného prostorového zázemí Centru Protěž; 

Centru Generace – za darování vybavení herny a klubovny; 

Týmu Centra Protěž – za nadstandardní nasazení zvláště při realizaci velkého stěhování, ale 
také za každodenní laskavý zájem o blaho těch, kterým společně pomáháme. 
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Výhled do roku 2019 
Jsem vděčná za možnost pomáhat rodinám s dětmi. Jsem vděčná za pracovní tým, se kterým 
sdílíme radost z této práce a touhu být v rodinách, se kterými pracujeme, skutečnou 
podporou a pomocí. Vnímám nadšení, osobnostní a profesní kvality našeho týmu a těším se 
na to, čím vším se nám podaří zkvalitnit a rozvinout služby, které poskytujeme. Máme 
rozpracovanou řadu podnětů a nápadů, které promýšlíme, pro které hledáme finanční 
zajištění. Průběžně ověřujeme a revidujeme naše pracovní postupy. Zajímáme se o nové 
poznatky z oboru, kterými chceme zlepšovat naši práci. Pracujeme na nové podobě našich 
webových stránek. 

Co z našich plánů se podaří realizovat v roce 2019, o tom budeme informovat v příští výroční 
zprávě! 

 

 
Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1 Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 

 

Příloha č. 3 Příloha v účetní závěrce 

 

Příloha č. 4 Fotogalerie 
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Příloha č. 1 Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 
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Příloha č. 3 Příloha v účetní závěrce (1/2) 
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Příloha č. 3 Příloha v účetní závěrce (2/2) 
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Konzultovna 2 

Ředitelna/ 
konzultovna 1 

Kancelář 
klíčových/ 
sociálních 
pracovnic 

Příloha č. 4 Fotogalerie 

Nové prostory Centra Protěž 
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Klubovna 

Herna 
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Den otevřených dveří 15. a 18. října 2018  
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Jarní víkendové vzdělávání 
pěstounů - Libošovice 

Podzimní víkendové 
vzdělávání pěstounů 
- Rezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


