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Rodina není vždycky jen původ. Jsou to lidé ve vašem Rodina není vždycky jen původ. Jsou to lidé ve vašem 
životě, kteří vás chtějí v tom svém. Jsou to ti, kteří životě, kteří vás chtějí v tom svém. Jsou to ti, kteří 
vás akceptují takové, jací jste. Ti, kteří by udělali vás akceptují takové, jací jste. Ti, kteří by udělali 

cokoliv, aby vás viděli usmát se A kteří vás milují bez cokoliv, aby vás viděli usmát se A kteří vás milují bez 
podmínek.podmínek.

Rodina není jen důležitá. Je to úplně všechno.Rodina není jen důležitá. Je to úplně všechno.
Michael J. FoxMichael J. Fox

Rodina je nad všechny poklady světa, Bez rodiny Rodina je nad všechny poklady světa, Bez rodiny 
nemáme nic.nemáme nic.

Pro děti je důležitější vědět, že rodiče se milují Pro děti je důležitější vědět, že rodiče se milují 
navzájem, než vědět, že rodiče milují je.navzájem, než vědět, že rodiče milují je.

John EldredgeJohn Eldredge

„Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá „Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá 
nešťastná rodina je nešťastná po svém.“nešťastná rodina je nešťastná po svém.“

Lev Nikolajevič TolstojLev Nikolajevič Tolstoj
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Slovo úvodemSlovo úvodem

Milí čtenáři, přátelé, příznivci a podporovatelé!Milí čtenáři, přátelé, příznivci a podporovatelé!

Už citáty na úvodní stránce naznačují, co je hlavním Už citáty na úvodní stránce naznačují, co je hlavním 
tématem činnosti Centra Protěž: tématem činnosti Centra Protěž: 

Ano, patříme k těm, kteří si hluboce uvědomují význam Ano, patříme k těm, kteří si hluboce uvědomují význam 
dobrého rodinného zázemí pro zdárný vývoj dětí                 dobrého rodinného zázemí pro zdárný vývoj dětí                 
a jejich budoucnost, tedy i naši budoucnost.a jejich budoucnost, tedy i naši budoucnost.

Pokládáme si za čest doprovázet lidi, kteří se rozhodli Pokládáme si za čest doprovázet lidi, kteří se rozhodli 
na úkor svého pohodlí nabídnout domov dětem, které na úkor svého pohodlí nabídnout domov dětem, které 
z jakéhokoliv důvodu nemají funkční rodinu, a stali se z jakéhokoliv důvodu nemají funkční rodinu, a stali se 
pěstouny.pěstouny.

Snažíme se také ze všech sil, aby rodiny s dětmi, které Snažíme se také ze všech sil, aby rodiny s dětmi, které 
se dostanou do vztahových problémů, měly kam se      se dostanou do vztahových problémů, měly kam se      
v zájmu dětí obrátit o pomoc.v zájmu dětí obrátit o pomoc.

Spokojenější děti jsou naše radost a pomoc lidem, kteří Spokojenější děti jsou naše radost a pomoc lidem, kteří 
o ně pečují, je naše práce!o ně pečují, je naše práce!

Tým pracovníků Centra ProtěžTým pracovníků Centra Protěž

-2-



Ohlédnutí za rokem 2019
Do roku 2019 jsme vstoupili se stabilním 
prostorovým i personálním zázemím. Tento 
rok jsme se rozhodli zaměřit na kvalitativní růst, 
a proto jsme věnovali pozornost dílčím oblastem 
naší práce s cílem společně revidovat Metodiky 
a Standardy našich služeb.
Těšilo mě sledovat propojování zkušeností 
profesně starších a zkušených zaměstnanců 
s novými úhly pohledu a energií nových pracovníků 
a vnímat přínos, který z toho plynul celému týmu 
a následně poskytovaným službám. Těšilo mě 
být součástí procesu objevování silných stránek 
jednotlivců a snahy o jejich využití ve prospěch 
celku. 
Společně jsme se věnovali například částečné 
digitalizaci naší dokumentace s cílem efektivnějšího 
využívání a přehledného uchovávání záznamů. 
Dalo nám to trochu práce, ale získali jsme celkové 
zkvalitnění vedení dokumentace a máme z toho 
radost.
Plně jsme se snažili využít příležitosti, kterou 
představovala nabídka Libereckého kraje na 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
a v letech 2018–2019 jsme absolvovali sérii 
vzdělávacích bloků, které nás jednak obohatily 
svým obsahem, ale také nám prospěly setkáváním 
s pracovníky dalších organizací v oblasti sociálních 
služeb a sociálně-právní ochrany dětí v Libereckém 
kraji. Výsledkem bylo mimo jiné navázání 
spolupráce s pracovníky organizace Most k naději 
a otevření rodičovské podpůrné skupiny pro 
příbuzenské pěstouny, která se velmi osvědčila.
Absolvovali jsme jako tým klíčových pracovníků 
v Doprovázení pěstounů a jako tým pracovníků 
pro Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi 
společně i několik dalších vzdělávacích programů, 
které proběhly v našich prostorách. Cílem byl 
profesní růst pracovního týmu. Právě ten spolu 
s rozvojem interdisciplinární spolupráce  
s tematicky blízkými institucemi byl naším tématem 
roku 2019 a chceme v něm i dále pokračovat.

Ohlédnutí za 
rokem 2019
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Podpořili násDěkujeme za finanční příspěvek na
zajištění naší činnosti a za spolupráci:

MPSV – Úřad práce ČR v Liberci, správa 
Státního příspěvku na výkon pěstounské péče
MPSV – Rodina – dotace na Pomoc rodinám 
s dětmi ve vztahových krizích
Liberecký kraj – Odbor sociálních věcí– 
spolufinancování Pomoci rodinám s dětmi 
ve vztahových krizích
Liberecký kraj – finanční dar části výtěžku 
z benefičního plesu hejtmana LK na podporu 
pěstounské péče
Statutární město Liberec – spolufinancování 
Pomoci rodinám s dětmi ve vztahových krizích
Statutární město Jablonec nad Nisou - 
spolufinancování Pomoci rodinám s dětmi ve 
vztahových krizích
Město Turnov - spolufinancování Pomoci rodinám 
s dětmi ve vztahových krizích
BK Technic s.r.o. – finanční příspěvek na Pomoc 
rodinám s dětmi ve vztahových krizích

Děkuji také za další přijaté dary:
Sbor Církve adventistů s.d. v Liberci – finanční 
dar na činnost
Potravinová banka LK – hygienické potřeby 
a potraviny pro naše klienty
M&M reality – hry a hračky pro práci s dětmi

Všem Vám, kteří nás podporujete – radou, osobním 
vlivem, věcnými dary i jakkoliv jinak – srdečně 
děkuji! 

Velmi si veškeré finanční i nefinanční pomoci 
Vážíme!
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Výhled do 
roku 2020

Výhled do roku 2020

Pokračujeme v započaté práci, ale nejvíce nám leží 
na srdci:
• sebevzdělávání, abychom pomáhali rodinám 

co nejlépe;
• zlepšování chodu organizace, hledání nových 

zdrojů financování a propagace;
• zvyšování povědomí veřejnosti o významu 

pěstounské péče a vše, co s tím souvisí.

Rok 2020 před nás klade nové výzvy: 
Připravujeme  putovní výstavu Pěstounství jako 
cesta… a další aktivity ve prospěch propagace 
náhradní rodinné péče. Pozorně sledujeme 
připravovanou novelu Zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí. Spolu s ostatními členy Asociace Dítě  
a Rodina chceme věřit, že přijaté normy v ČR prospějí 
dětem odkázaným na náhradní rodinnou péči 
a že umožní nárůst rodin ochotných náhradní 
rodinnou péči poskytovat.
Členství v Asociaci poskytovatelů krizové pomoci 
nám pomáhá vnímat, že i na náročnou Pomoc 
rodinám s dětmi ve vztahové krizi nejsme sami 
a můžeme čerpat ze zkušeností a odbornosti 
dalších lidí a organizací v ČR. 
Těšíme se, že tu i s Vaší pomocí budeme moci být 
pro všechny, kteří nás budou potřebovat!

Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka

Výhled do 
roku 2020
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O organizaci

Ke vzniku samostatného Centra Protěž, z.ú., IČ 
05259266, došlo oddělením projektů sociálně-
právní ochrany dětí od ostatní činnosti rodinného 
Centra Generace.  Stalo se tak zápisem ústavu 
Centrum Protěž ve složce U 110, vedené  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 22.7.2016, 
a zahájením samostatné činnosti 1.1.2017.

V roce 2019 vykonávalo Centrum Protěž svoji 
činnost pod vedením ředitelky, Světluše Jiráňové, 
DiS., která je také statutárním orgánem.
Členy správní rady jsou Michal Čančík (předseda), 
Mgr. Štěpán Sobotík a Ing. Miroslava Lungová.
Funkci revizora vykonává Ing. Milan Pavlů.

V roce 2019 pracovalo pro Centrum Protěž 6 
zaměstnanců na pozicích sociální pracovnice  
a terapeutka. Dalších 5 osob vykonávalo činnost 
na základě Dohody o provedení práce – jedná se 
o činnost mediátora, asistenty pro péči o děti při 
vzdělávání pěstounů a pomocné práce.

Centrum Protěž se
věnuje rodinám s dětmi
ve dvou základních
oblastech:

1.
Podpora pěstounské péče

2.
Pomoc rodinám s dětmi
ve vztahové krizi

O organizaciO organizaci

Centrum Protěž 
se věnuje rodinám 
s dětmi ve dvou 
základních oblastech:

1. 
Podpora pěstounské 
péče

2.
Pomoc rodinám 
s dětmi ve vztahové 
krizi
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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 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.
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Podpora pěstounské péče

Doprovázíme rodiny, které s námi uzavřely Dohodu 
o výkonu pěstounské péče na základě požadavku 
Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, § 47 a), b) 
a c).

Naším cílem je poskytovat rodinám s dětmi  
v pěstounské péči oporu, odbornou pomoc  
a odlehčení. Také se staráme o to, aby povinnosti, 
které plynou pěstounům ze zákona, pěstouny 
a jim svěřené děti nezatěžovaly, ale byly pro ně 
příjemným a přínosným zážitkem:
• zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti 

výchovy a péče o děti v rozsahu 24 hodin ročně;
• umožnění kontaktu dětí s biologickými 

rodinami tam, kde je to možné;
• umožnit pravidelný kontakt s klíčovou sociální 

pracovnicí.

V roce 2019 jsme doprovázeli 45 pěstounských 
rodin, z čehož 3 rodiny jsou zařazeny v evidenci 
Krajského úřadu jako pěstouni na přechodnou 
dobu.

Podpora 
pěstounské péče

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

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODPORY PĚSTOUNSKÉ 
PÉČE (upraveno, zjednodušeno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 125 710
Služby 407 850
Nájem včetně energií 244 800
Osobní náklady 1 734 052
Ostatní 10 379
CELKEM: 2 522 791

 
Výnosy Kč
Finanční spoluúčast klientů a jiných organizací 39 040
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 176 000
Čerpání z darů a fondů 307 751
CELKEM: 2 522 791
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Pomoc rodinám s dětmi ve 
vztahové krizi

Původní projekt Asistované kontakty pro děti 
ohrožené konfliktem rodičů jsme z důvodů 
faktického obsahu přejmenovali na Pomoc 
rodinám s dětmi ve vztahové krizi.
V roce 2019 byla poskytována služba Pomoci 
rodinám ve 23 rodinách, ve kterých bylo podpořeno 
48 dospělých.  34 dětí bylo podpořeno v kontaktu 
s odloučeným rodičem nebo s prarodiči, šlo-li  
o mezigenerační konflikt. V těchto rodinách byl 
poskytován pečlivě sestavený komplex podpory, 
který se skládá z individuálních konzultací, 
mediačních schůzek, případně podporovaných 
setkání dítěte s odloučeným rodičem. 
Podnět k realizaci služby jsme obdrželi u dalších 
16 rodin, kde se ale nepodařilo úspěšně navázat 
spolupráci. 
Spolupracujeme s opatrovnickými soudy  
a obecními odděleními sociálně-právní ochrany 
dětí převážně v Liberci, Jablonci n.N. a Turnově.

Pomoc rodinám s dětmi 
ve vztahové krizi

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ POMOCI RODINÁM 
S DĚTMI VE VZTAHOVÝCH KRIZÍCH 
(zjednodušeno, upraveno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 3 091
Služby 34 005
Nájem včetně energií 72 000
Osobní náklady 642 013
CELKEM: 751 109

 
Výnosy Kč
MPSV 485 214
Liberecký kraj 104 000
Statutární město Liberec 49 000
Statutární město Jablonec nad Nisou 50 000
Městský úřad Turnov 30 000
Dary 32 895
CELKEM: 751 109

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 prostředí 

• 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
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Zajímavé 
akce roku  

2019

Zajímavé akce roku 2019

Únor

Potěšila nás pozvánka na ples hejtmana 
Libereckého kraje; ples byl benefiční 
a Centrum Protěž se stalo příjemcem 
části výtěžku jako daru na podporu 
pěstounské péče; navíc jsme se plesu 
zúčastnili téměř v plné týmové sestavě!
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Zajímavé 
akce roku  

2019
Květen

Víkendové vzdělávání pěstounů 
s programem pro děti v Nové Vsi n.N.
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Zajímavé 
akce roku  

2019
Červen

Pěstounský rodinný výlet! Původně 
jsme ho plánovali na Den rodiny  
v květnu, ale pro nepřízeň počasí se  
z něj stala červnová a podařená akce!
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Zajímavé 
akce roku  

2019
Červenec

„Léto s Protěží“ – tak jsme nazvali 
program pro děti z pěstounských rodin, 
kde šlo jednak o zpestření programu 
dětem během prázdnin, ale také  
o odpočinek pěstounů.
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Zajímavé 
akce roku  

2019

 

Září

Víkendové vzdělávání pěstounů 
s programem pro děti v Hraběticích 
v Jizerských horách.
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Zajímavé 
akce roku  

2019
Říjen

Centrum Protěž v rámci Týdne 
náhradního rodičovství Libereckého 
kraje uspořádalo Výstavu k pěstounské 
péči a Den otevřených dveří.

-15-



Zajímavé 
akce roku  

2019
Prosinec

Vánoční program pro pěstounské 
rodiny, kde bylo od všeho trochu: 
poučení o důležitosti svátků v rodinách, 
vánoční tvoření, mlsání dobrot;  
navštívila nás při tom „dětská televize“ 
z Kašpara!
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Účetní 
závěrka

Účetní závěrka
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Účetní 
závěrka
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Účetní 
závěrka

-19-



Účetní 
uzávěrka
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