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SKLENĚNKA z.s. 
Pěstounská péče je nedocenitelná služba dětem, společnosti i státu, kdy dítěti je 

naplněno právo vyrůstat přirozeně v rodině, v láskyplném prostředí. 

 

  



Skleněnka, zapsaný spolek, se sídlem ve Veselí nad Moravou, je nezisková 

organizace, založená s myšlenkou podpory náhradní rodinné péče. Poskytuje 

služby, jejichž cílem je vytvořit provázanou strukturu podpory dětem vyrůstajících 

v náhradní rodinné péči a podpory náhradním rodinám. Má pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

a poskytování výchovné a poradenské činnosti. 

Účel spolku je práce s rodinou, s náhradní a nefunkční rodinou, individuální 

činnost s dětmi a mládeží. 

Cílovou skupinou jsou samotní pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče. 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

Spolek sdílí společně prostory poradenského zařízení paní Mgr. Mileny Mikulkové, 

která poskytuje sociálně-pedagogické poradenství a služby, čímž se rozšířila 

nabídka poradenského zařízení o služby v oblasti náhradní rodinné péče a 

sociálně-právního poradenství. Poradenské zařízení se nachází v budově domu s 

pečovatelskou službou. 

Činnost naplňuje cíle ve smyslu podpory potřeb dětí vyrůstajících v náhradních 

rodinách, podpory pěstounů v péči o tyto děti. Zajišťuje náhradním rodičům se 

dále vzdělávat a rozvíjet, konzultovat specifické problémy v oblasti pěstounské 

péče i osvojení. Hlavním cílem je tedy zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících 

mimo vlastní rodinu, provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí a 

napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí. Svých cílů dosahuje i nabídkou 

podpůrných služeb pro náhradní rodiny - respitní péče a hostitelská péče, 

asistovaný kontakt. Pěstounská péče (i pěstounská péče na dobu přechodnou) je 

forma náhradní rodinné péče vymezená zákonem o sociálně právní ochraně dětí, 

kdy rodina přijala do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat s 

biologickými rodiči. Pěstouni mají zákonnou povinnost se vzdělávat.  Dále pokud 

to situace dovolí, udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou (rodiči, prarodiči, 

sourozenci).  Respitní péče je vlastně odlehčovací služba realizována v 

domácnostech nebo na respitních pobytech - zajištění kvalifikovaného dohledu 

během odpočinku pěstounů nebo zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými 

zdravotními, výchovnými nároky (pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání 

krizových situací). 

 

Legislativa, která upravuje problematiku: 

* Zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí 

* Úmluva o právech dítěte 

* Normativní instrukce MPSV č. 5/2013 - dávky pěstounské péče, č. 11/2013 - 

státní příspěvek na výkon pěstounské péče, č. 17/2013 - k čerpání státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče 



Základní údaje: 

 

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod 

spisovou značkou L 20407 pod názvem Skleněnka, z.s., právní forma spolek, dne 

20.3.2015, PM 10.4.2015 

Zapsaný spolek je zaregistrován u MV ČR ode dne 1. 9. 2015 

pod čj: VS/1-1/75442/09-R. 

IČ: 039 099 30 

 

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-926680257/0100 

Sídlo sdružení: 

Nová 1226, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

 

Kancelář: 

Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

Telefon: 723 680 719 

Web: www.duhovaskleněnka.cz 

e-mailová adresa: skleněnka.zs©gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ředitelka organizace a předsedkyně spolku: 

Bc. Petra Beránková 

Telefon: 723 680 719          E – mailová adresa: pe.be@atlas.cz 

 

Člen spolku: 

Vladimíra Morávková 

Telefon: 603 852 113      E – mailová adresa: moravkova.v@seznam.cz 

 

Člen spolku: 

Veronika Beránková 

 

 

 

Další spolupracující osoby: 

Účetní a mzdová agenda:  Bc. Marie Motyčková 

Terénní sociální pracovník: Olga Mikulášková 

 

Rodinné a vztahové poradenství: Mgr. Milena Mikulková 

sociální pedagog. Zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhá vám naučit 

se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učí vás rozumět vašim 

blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty. 
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 celkem příbuzenských přechodných Dlouho 

dobých  

 

Počet pěstounských rodin 

 

39 

 

 

21 

 

2 

 

17 

 

Počet pěstounů 

 

65 

 

 

29 

 

4 

 

34 

     

Počet rodin k 1.9.2015 33    

Počet rodin k 31.12.2015 39    

     

Počet návštěv v rodinách: 89    

Počet vzdělávacích akcí: 7    

 

 

 

 celkem příbuzenských přechodných dlouhodo

bých 

 

Počet dětí v pěstounské 

péči 

 

 

53 

 

24 

 

1 

 

27 

 

     

Počet dětí k 1.9.2015 47    

Počet dětí k 31.12.2015 53    

     

Počet dětí ve věku 

 0 – 3 let 

 

11 

   

Počet dětí ve věku  

4 – 6 let 

 

8 

   

Počet dětí ve věku 

 7 – 15 let 

 

24 

   

Počet dětí ve věku  

16 – 18 let 

 

10 

   

 



 

Vzdělávací akce: 

 

 

16. 9. 2015 

Trialog: Vytváření citového vztahu 

 

21. 9. 2015 

Mgr. Milena Mikulková: Bez přilnutí není odpoutání 

 

20. 10. 2015 

Trialog: O čem si děti mohou rozhodnout 

Mgr. Milena Mikulková: Období puberty a adolescence u dětí v NRP 

 

10. 11. 2015 

Mgr. Milena Mikulková: Cesta k osamostatnění dětí 

Trialog: Život s přijatými dětmi-osamostatňování 

 

15. 12. 2015 

Arteterapie s vánočním povídáním 

 

 

 

 

 

 



 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 

Získané prostředky: 

 

   

MPSV 544.000  

Dary -  

Granty a dotace -  

Výnosy úroků z 

banky 

338  

 

CELKEM 

544.338  

 

 

Náklady organizace: 

 

   

kancelářská technika 8.999  

kancelářské potřeby 2.836  

cestovní náhrady 3.072  

vzdělávání 50.140  

pronájmy kanceláře 14.400  

materiál k činnosti -  

Ostatní služby 23.902  

mzdové náklady 201.600  

mzdové odvody 45.560  

daňové odvody a 

poplatky 

 

- 

 

ostatní poplatky -  

CELKEM 357.283  

 


