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„Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné 
úctě a radosti vašich životů.“ 

Richard Bach - spisovatel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se 
schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, 
tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí 
a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“ 

Miroslav Horníček - herec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Když hovoříme o rodině, je třeba na ni myslet z pohledu dětí, nás, kteří 
jsme se všichni narodili v rodině. Když se na ni totiž díváme z pohledu 
partnerů, vstoupí do hry náš instinkt svobody, naše touha po svobodě, 
naše osobní pýcha, ego, všechno to, díky čemuž zapomínáme, jak byla pro 
nás rodina důležitá, když jsme byli dětmi, 
a jak moc je důležitá pro naše děti.“ 

Andrea Bocelli - zpěvák
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Slovo úvodem

Milí přátelé, čtenáři, příznivci a podporovatelé!
Ohlížíme se za rokem 2021 v mimořádně 
neklidné době. V Evropě se válčí a není zde 
snad nikdo, koho by se to nějakým způsobem 
nedotklo. To, co jsme považovali za neměnné 
a jisté, se hroutí a my se ptáme, co bude dál.
A když se snažíme v tom „zemětřesení“, 
které zažíváme, najít nějaké stálé 
hodnoty, znovu se nám potvrzuje, že 
to nejcennější, co máme, je rodina 
a děti, domov, který s nimi tvoříme.
Je nám ctí, že tuto hodnotu s Vámi sdílíme a ať 
už se potýkáte ve své rodině s čímkoliv, pojďme 
společně hledat cesty a řešení s odvahou 
a s úsměvem!

Tým Centra Protěž
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Ohlédnutí za 
rokem 2021

Doba je plná změn a 
osobních i finančních 
nároků, které pociťují 
zvláště rodiny s dětmi, 
náhradní nebo ohrožené 
rodiny obzvlášť. Chceme 
tu pro ně být, vnímat jejich 
potřeby a hledat cesty 
k jejich účinné podpoře.

Ohlédnutí za rokem 2021
Do roku 2021 jsme vstupovali s jediným cílem: vrátit 
se k normálnímu kontaktnímu způsobu podpory 
a vzdělávání pěstounských rodin s příležitostným využitím 
nových bezkontaktních forem, zavedených v době 
proticovidových opatření; poskytovat v běžném časovém 
horizontu Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích, 
kterou nebylo možno poskytovat bezkontaktně. 
Podle vládních pokynů jsme využívali home-office, přesto 
jsme byli stále v kontaktu s našimi pěstounskými rodinami 
a tam, kde nebylo možno situaci vyřešit telefonickou 
konzultací, jsme rodiny za dodržování bezpečnostních 
opatření navštívili osobně. Nejčastějším problémem v té 
době bylo nezvládání školní výuky dětí. Nižší schopnost 
využívání IT techniky u prarodičovských pěstounů, 
zvýšené nároky na pravidla a řád v situaci domácího 
vyučování byly jedněmi z důvodů selhávání dětí ve škole. 
V některých případech jsme osobně zprostředkovávali 
komunikaci školy s pěstouny, doučování dětí, darování 
notebooků pro děti.
Sledovali jsme pandemickou situaci v zemi, platná 
vládní opatření, procházeli všudypřítomným testováním 
a očkováním a opatrně plánovali vzdělávání a ostatní 
aktivity pro pěstouny. Od června 2021 jsme pak vytvořili 
obvyklý vzdělávací plán. 
Rok 2021 byl v Centru Protěž poznamenán personálními 
změnami - od března 2021 nastoupila jedna naše sociální 
pracovnice na mateřskou dovolenou a od srpna 2021 
jsme náš tým rozšířili o novou kolegyni. Současně se zvýšil 
počet rodin, které doprovázíme.
Znovu jsme se začali zabývat otázkou dobrovolnictví. 
Původně jsme měli za to, že v sociálně-právní ochraně 
dětí není místo pro dobrovolnictví, nyní spíše hledáme 
a nacházíme možnosti, jak můžeme dobrovolníky zapojit, 
aniž bychom porušili některý z etických kodexů sociálních 
pracovníků.
Tento rok je pro nás významný také tím, že se podařilo 
přivést do finále novou podobu našeho webu, na kterou 
jsme se už dlouho těšili! Věříme, že je pro veřejnost 
mnohem přehlednější a komfortnější.
Pozorně jsme sledovali připomínkování a schvalovací 
proces novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
v české sněmovně. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
je náš základní právní dokument a jeho novelizace byla pro 
náhradní rodinnou péči velmi důležitá. Schválení novely 
přineslo některé změny od roku 2022, které s pěstouny 
zapracováváme (např. rozdělení na zprostředkované 
a nezprostředkované pěstouny, změna jejich statusu, 
změny v odměňování pěstounů), ale také např. dlouhodobý 
plán zrušení dětských domovů pro děti do 3 let a další.
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Podpořili násNa financování činnosti Centra Protěž  
v roce 2021 se podíleli:

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 
Statutární město Liberec – spolufinancování 
Pomoci rodinám ve vztahových krizích
Statutární město Jablonec nad Nisou - 
spolufinancování Pomoci rodinám ve vztahových 
krizích
ČSOB – program ČSOB pomáhá regionům

Další přijaté dary, za které děkujeme!

Sbor Církve adventistů s.d. v Liberci – finanční
dar na činnost
Potravinová banka LK – hygienické potřeby 
a příležitostně potraviny pro naše klienty
Albi – věcný dar v podobě společenských her 

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 2022
 

Dříve nepředstavitelná blízkost války nám připomíná, 
že vlastně nevíme, čeho všeho je možné se ještě nadít.  
Očekávaný klid po covidovém vypětí vystřídalo zděšení 
z rozpoutané války na Ukrajině. Vidíme okolo sebe 
ukrajinské rodiny prchající před válkou, vidíme záběry 
dětí stojících u hrobů svých rodičů, ale také záběry rodičů, 
stojících u hrobů svých dětí, obětí války. Jako sociálních 
pracovníků z oblasti sociálně-právní ochrany dětí se nás 
tyto obrazy velmi dotýkají. 
Každodenní zprávy z domova i ze světa sdělují, že 
se budeme setkávat s obtížemi. Světová energetická 
a bezpečnostní krize přináší jisté napětí i do rodin, zvláště 
pak rodin s dětmi. České legislativní úpravy a změny se 
více či méně potkávají s potřebami rodin s dětmi, ale 
zůstává velký prostor pro podporu a doprovázení rodin. 
Cílem je pomoci se orientovat v současném složitém světě 
a změnách a nezapomínat v nich na potřeby dětí, které se 
v základních obrysech nemění.
Neumíme říct, jak moc se změní svět, ve kterém žijeme, ale 
chceme i dál zachovat klid a pomáhat dospělým osobám, 
které pečují o děti, aby v nich rozpoznali své priority 
a byli schopni v jejich zájmu na sobě pracovat a dětem co 
nejlépe naplňovat jejich potřeby.

Světluše Jiráňová, DiS., ředitelka

Výhled do 
roku 2022
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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 2021 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 2021 pracovalo pro Centrum Protěž 
6 zaměstnanců na pozicích sociální pracovnice 
a terapeutka. Další 3 osoby vykonávaly činnost 
na základě Dohody o provedení práce – jedná se 
o činnost mediátora, asistentku pro péči o děti 
při vzdělávání pěstounů a pomocné práce.

O 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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Pověření

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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Pomoc rodinám s dětmi 
ve vztahových krizích

Pomoc rodinám s dětmi ve 
vztahových krizích

V roce 2021 jsme poskytovali službu v 23 rodinách, 
bylo podpořeno 46 dospělých a 31 dětí. Proběhly 
102 individuální konzultace, 39 tříhodinových 
mediačních setkání rodičů a 37 asistovaných 
kontaktů. 
V dalších rodinách byly poskytnuty informační 
konzultace a poradenství.
Poskytování služby bylo omezeno 
protiepidemickými opatřeními, protože se 
neobejde bez osobního kontaktu.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ POMOCI RODINÁM S DĚTMI 
VE VZTAHOVÝCH KRIZÍCH (upraveno, zjednodušeno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 5 409
Služby 56 864
Nájem včetně energií 110 520
Osobní náklady 787 800
Ostatní náklady 1 800
Celkem 962 393

Výnosy Kč
MPSV 732 101
Liberecký kraj 130 358
Statutární město Liberec 30 000
Statutární město Jablonec nad Nisou 20 000
Fórum dárců z.s. 30 584
Ostatní dary 8 350
Vlastní činnost organizace 11 000
Celkem 962 393

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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Podpora 
pěstounské péče

Doprovázení pěstounů
 

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). 

Schválením novely Zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí v roce 2021 došlo k rozdělení pěstounské 
péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou. 

V roce 2021 jsme doprovázeli 66 pěstounských rodin.  
 
V 57 rodinách se jednalo o nezprostředkovanou 
pěstounskou péči, v 9 rodinách jde o pěstounskou péči 
zprostředkovanou Libereckým KÚ, z toho 4 rodiny jsou 
zařazeny v evidenci Krajského úřadu jako pěstouni na 
přechodnou dobu.

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DOPROVÁZENÍ 
PĚSTOUNŮ (upraveno, zjednodušeno)
Náklady Kč
Materiálové náklady 101 588
Služby 344 158
Nájem včetně energií 207 880
Osobní náklady 2 221 958
Ostatní náklady 4930
Celkem 2 880 514

Výnosy Kč
Finanční spoluúčast klientů a jiných organizací 20 658
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 720 000
Čerpání z fondů 139 856
Celkem 2 880 514

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
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Jaké akce se podařilo uskutečnit 
v covidovém roce 2021?

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.
 
Úterý 13.7.2021
Výlet k Liberecké přehradě, spojený s opékáním špekáčků 
a hraním her. Zúčastnilo se 11 dětí.
 
Středa 14.7.2021
Hraní deskových her, tvořivé dílničky. Zúčastnilo se 5 dětí.
 
Čtvrtek 15.7.2021
Celodenní výlet vlakem za princeznou na zámek Sychrov. 
Zúčastnilo se 11 dětí.

Zajímavé akce 
roku 2021
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Zajímavé akce 
roku 2021
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Zajímavé akce 
roku 2021

Srpen
 

„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.
 
Úterý 24.8.2021
Hraní deskových her, tvořivé dílničky. Zúčastnilo se 5 dětí.
 
Středa 25.8.2021
Výlet do Bedřichova, spojený s opékáním špekáčků 
a hraním her. Zúčastnilo se 7 dětí.
 
Čtvrtek 26.8.2021
Hraní deskových her, tvořivé dílničky, návštěva Technického 
muzea v Liberci. Zúčastnilo se 7 dětí.
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Zajímavé akce 
roku 2021
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Září

Víkendové vzdělávání pěstounů 
s programem pro děti – penzion 
U skály v Kytlici.

Zajímavé akce 
roku 2021
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Říjen
Centrum Protěž v rámci 
Týdne náhradního rodičovství 
v Libereckém kraji ve spolupráci 
s Krajským úřadem Libereckého 
kraje a doprovázející organizací 
Amina o.p.s. na náměstí 
Dr. E. Beneše v Liberci uspořádalo 
kontaktní kampaň.

Zajímavé akce 
roku 2021
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Zajímavé akce 
roku 2021

V průběhu celého roku 2021
 

Putovní výstava „Pěstounství jako cesta…“
Výstava fotografií pěstounů navázala na Informační 
kampaň „Pěstounství jako cesta…“ z roku 2020. 

Leden – Květen
Krajská vědecká knihovna v Liberci, výstava byla zakončena 
14. 5. 2021. V tento den byly u výstavy přítomny sociální 
pracovnice, které zodpovídaly na dotazy případným 
zájemcům.
 
Září – říjen  2021
Budova radnice v Hodkovicích nad Mohelkou. Výstava byla 
součástí Týdne pro rodinu, jehož součástí byla i beseda se 
zaměstnanci Centra Protěž.
 
Listopad – prosinec 2021
Městská knihovna v Českém Dubu – zahájení výstavy 
proběhlo 27. 10. 2021. Byly přítomny sociální pracovnice, 
které zodpovídaly na dotazy případným zájemcům.
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Účetní 
závěrka

Účetní závěrka
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Účetní 
závěrka
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Účetní 
závěrka
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Účetní 
závěrka
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