
  

  

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

  

Pěstounská péče je nedocenitelná služba dětem, společnosti i státu, 
kdy dítěti je naplněno právo vyrůstat přirozeně v rodině, v 

láskyplném prostředí. 
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Úvodní slovo 
 
Rok 2018 byl pro Skleněnku rokem velkých změn. Jednou z těch větších a pro nás velmi 
důležitou bylo stěhování organizace do nových a větších prostor. Díky tomuto můžeme 
klientům nabídnout příjemné zázemí s lepším vybavením, vzdělávání přímo na místě.  A v 
neposlední řadě hernu pro děti, která je plná hraček. Významnou proměnou prošel rovněž 
náš tým, který se rozšířil o dva členy. Zvýšenou pozornost jsme zaměřili na webové stránky 
organizace, které prošly celkovou rekonstrukcí. V roce 2018 jsme také vstoupili do dvou 
velkých projektů. První projekt byl zaměřen na podporu biologických dětí pěstounů, což 
sebou přineslo řadu nových a cílených aktivit.  Součástí tohoto projektu byla i kampaň 
zaměřená na nové zájemce o pěstounskou péči. Kampaň byla zdařilá a pomohla celkově 
rozšířit osvětu mezi širší veřejnost. 
Druhý projekt byl orientován na zvyšování kvality sociální práce ve Skleněnce. Součástí 
tohoto projektu bylo posílení kompetencí pracovníků v oblasti poradenství pěstounským 
rodinám a pořádání případových konferencí. Jako organizace jsme se zapojili i do veřejného 
života ve Veselí nad Moravou, kde se pravidelně účastníme komunitního plánování. Jako 
doprovázející organizace nadále intenzivně spolupracujeme s  OSPODy a pořádáme 
pravidelná společná setkání.  
Jsme pevný tým, schopný reagovat na individuální potřeby našich klientů.  
 
 

  Motto:  „Spolu vlastní cestou“ 
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Skleněnka,  zapsaný spolek, je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace 
za účelem naplňování společného zájmu. 
 

Posláním spolku je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu rodiny, 

dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou 

pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Podpora rodin, které 

vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče. Chránit práva, zájmy a potřeby dětí 

žijících v těchto rodinách.  

 

Hlavními činnostmi spolku 
 

a) podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích a spontánních aktivit dětí ze sociálně 
slabého a nepodnětného prostředí 

b) práce s rodinou jako celkem 
c) podpora pěstounským rodinám a dětem svěřeným do náhradní rodinné péče 
d) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - § 62 zákona č. 108/2006 Sb.  

 
ad. a) výchovná, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se    

společenským prostředím. 
ad. b)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.   
ad. c)  sociálně terapeutické činnosti. 
ad. d) činnost zajišťující služby podle § 27 vyhl. č. 505/2006 Sb., čímž jsou  výchovné, 

vzdělávací  a   aktivizační činnosti a to společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
pracovně výchovná činnost s dětmi, činnosti spojené s upevňováním motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností, zajišťování podmínek pro 
přiměřené vzdělávání.  Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích. 

Spolek má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu uzavírání dohod o 
výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské činnosti. 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

 

 

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 
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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: 
Hutník 1414, 698 01 Veselí nad Moravou 

IČO: 039 099 30 
 

 
 
LOGO 
 
 
 
 
 
 
Nejvyšší orgán spolku:  
Členská schůze - Bc. Petra Beránková, Ing. Pavlína Hejduková, Bc. Veronika Beránková, 
Vladimíra Morávková 
 
Další orgány spolku:  
Předsedkyně: Bc. Petra Beránková 
Místopředsedkyně a zapisovatel: Vladimíra Morávková 
Člen: Ing. Pavlína Hejduková 
Ověřovatel: Veronika Beránková 
 
Kontakt:  
Tel: 723 680 719 
e-mail: info@duhovasklenenka.cz 
www.duhovasklenenka.cz 
 
Kancelář: 
tř. Masarykova 169 
69801 Veselí nad Moravou 
 
Kancelář: 
Jiráskova 18 
602 00 Brno 
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Interní zaměstnanci 
 
Zaměstnanci vykonávající sociálně - právní ochranu dětí:  
Bc. Petra Beránková – ředitelka organizace, sociální a klíčový pracovník  
Mgr. Eva Janíčková – sociální pracovník, terapeut, lektor 
Ing. Pavlína Hejduková - klíčový pracovník 
Vladimíra Morávková – klíčový pracovník 
Mgr. Jana Falešníková – sociální a klíčový pracovník 
Bc. Veronika Beránková – sociální a klíčový pracovník 
 

Spolupracující odborníci 
 

 Mgr. Milena Mikulková - Rodinné a vztahové poradenství, lektor, supervizor 
 MUDr. Taťjána Horká- dětská a dorostová psychiatrie, psychoterapie dětí a 

dospělých, lektor, supervizor 
 Mgr. Gabriela Vykypělová- psychologie zaměřená na děti i rodinu, lektor 
 Mgr. Eva Malenovská-  sociální pracovník, lektor 
 PhDr. Jana Petrášová, psychologie, Dětské centrum Kyjov 
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Pěstounská péče v číslech 
 
Zajišťujeme klasickou, příbuzenskou, poručnickou a přechodnou pěstounskou péči. 
Počet pěstounských rodin v roce 2018 celkem: 70, z toho klasická pěstounská péče 
celkem: 25, přechodná pěstounská péče celkem: 8.  
Počet pěstounů v roce 2018 celkem: 103. 
Počet dětí v pěstounské péči v roce 2018 celkem: 110. 
 
AKCE SKLENĚNKY – souhrnný přehled 

 
Počet akcí celkem:  25 
Počet vzdělávacích akcí: 23 
Počet ostatních akcí:  2 

   

 

Vzdělávací akce 
 

Kdy Téma Kdo Kde 
Počet 
hodin 

Počet 
osob 

27.01.2018 
9:00-
16:00 

Výchovné problémy a jejich 
řešení 

Mgr. Rastislav 
Jankula 

Veselí n.M. 8 13 

20.02.2018 
16:00-
19:00 

Příbuzenská pěstounská 
péče- rodinné vztahy I. 

Ing. Pavlína 
Hejduková  

Hustopeče 4 8 

22.02.2018 
9:00-
12:00 

Pěstounské sdílení - 
příbuzenská pěstounská péče 

Bc. Petra 
Beránková 

Veselí n.M. 4 17 

20.03.2018 
9:00-
12:00 

Když jsou děti nezvladatelné 
MUDr. Taťjana 
Horká 

Židlochovice 4 1 

22.03.2018 
9:00-
12:00 

Školní zralost a dovednosti 
Mgr. Eva 
Janíčková   

Veselí n.M. 4 13 

17.04.2018 
16:00-
19:00 

Příbuzenská pěstounská 
péče- rodinné vztahy II. 

Mgr. Eva 
Janíčková   

Hustopeče 4 5 

28.04.2018 
9:00-
16:00 

Vzdělávací sobota                                   
Nastavování hranic ve 
výchově 

Mgr. Pavel 
Prošvic 

Hodonín 8 11 

15.05.2018 
16:00-
19:00 

Děti verus rodiče 
Ing. Pavlína 
Hejduková  

Hustopeče 3 11 

24.-
27.5.2018 

24 hod 
Nerozumím, proč se takto 
chová? Jak porozumět dítěti. 
(příbuzenská PP) 

MUDr. Taťjana 
Horká 

Rusava 24 21 

12.06.2018 
16:00-
19:00 

Výchovná specifika dětí v PP 
Mgr. Eva 
Janíčková   

Hustopeče 3 9 
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14.-
17.6.2018 

24 hod 

Attachment– vznik a poruchy 
citového pouta dětí a 
možnosti „léčení“ (klasická 
PP) 

MUDr. Taťjana 
Horká 

Rusava 24 19 

29.7-
4.8.2018 

24 hod 
Vzdělávací prázdninový 
pobyt- Naplňování potřeb 
dětí v NRP 

Mgr. Eva 
Janíčková   

Karlov 24 24 

12.09.2018 
16:00-
19:00 

GDPR  
Ing. Pavlína 
Hejduková  

Hustopeče 3 11 

21.-
23.9.2018 

  
Víkendový pobyt pro děti v 
PP 

Mgr. Jana 
Falešníková a 
Olga Studená 

Mlýnky   10 

09.09.2018 
9:00-
16:00 

Vzdělávací sobota                                     
Specifické poruchy učení + 
ADHD 

Mgr. Pavel 
Prošvic 

Kyjov 8 8 

25.09.2018 
9:00-
12:00 

Potřeby a prožívání pěstounů 
ve vztahu s přijatým dítětem, 
výchovné problémy u dětí 

MUDr. Taťjana 
Horká 

Židlochovice 4 4 

5.-
7.10.2018 

18 hod 
Relaxační vzdělávací víkend- 
psychohygiena pěstouna 

MUDr. Taťjana 
Horká a Mgr. 
Eva Janíčková 

Luhačovice 18 23 

25.10.2018 
9:00-
12:00 

Příbuzenská péče- výhody 
nevýhody 

Bc. Petra 
Beránková 

Veselí n.M. 4 16 

06.11.2018 
16:00-
19:00 

Jak mluvit s dětmi o 
dospívání 

Mgr. Eva 
Janíčková   

Hustopeče 3 6 

08.11.2018 17:00 Beseda o pěstounské péči 

Bc. Petra 
Berámková a 
pěstounky na 
PPPD 

Veselí n.M.   6 

22.11.2018 
9:00-
12:00 

Pozitivní rodičovství 
Mgr. Eva 
Malenovská 

Veselí n.M. 4 11 

04.12.2018 
16:00-
19:00 

Jak si poradit s nezájmem 
rodičů-Mikuláš 

Mgr. Eva 
Janíčková, 
Mikuláš, anděl 
a čerti :-) 

Hustopeče 4 12 

13.12.2018 
15:30-
19:30 

Vánoční sdílení na PD 
Bc. Petra 
Berámková  

Veselí n.M. 5 26 

 
 

Klubové setkání pěstounů 
 
Každý měsíc probíhalo setkávání pěstounů, které je určeno ke vzdělávání a vzájemnému 
sdílení zkušeností. Prohlubuje vztahy a zvyšuje soudržnost mezi pěstouny. Klubová setkání 
probíhají dopoledne ve Veselí nad Moravou a v odpoledních hodinách v Hustopečích.  
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Služba Spolu vlastní cestou 
 
Služba Spolu vlastní cestou je financována z Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Jihomoravského kraje, města Veselí nad Moravou a Nadace Agrofert a je zaměřena na 
podporu biologických dětí pěstounů. V rámci služby byly realizovány tři oblasti aktivit, tj. 
psychologické poradenství dětem, realizace pobytů pro biologické děti pěstounů a kampaň 
na podporu pěstounské péče. 
 
Poradenství proběhlo pro biologické děti v pěstounských rodinách, včetně úvodní konzultace 
s rodiči pro celkem 10 dětí. Přínosem byla podpora pro celou rodinu, kdy biologické děti 
dostaly příležitost vyjádřit svoje potřeby, emoce s rodinnou situací a zároveň si i rodiče 
uvědomili, že je důležité věnovat jim stejnou pozornost jako pěstounským dětem.  
 
Pobyty pro biologické děti pěstounů se setkaly s velmi dobrou odezvou. Děti na nich mj. 
využívaly psychologickou podporu odborníků, měli zajištěn vlastní program, mohli být s 
rodinou v době pobytu, jehož se účastní pěstouni a pěstounské děti. Velmi se osvědčil nový 
formátu pobytu, a to s účastí pouze dětí biologických a pěstounských. Tím, že jsou děti byli 
bez rodičů, vytvářeli si k sobě jiné vazby a chovali se jinak. Otevírala se tam témata obtíží 
společného soužití, toho, jak každý vnímá svoji roli v rodině. Proto byli vždy poblíž odborníci, 
sociální pracovníci a psychologové, kteří dětem pomáhali a podporovali je.  
 
Místa a termíny realizace (každého pobytu se zúčastnilo vždy 5 biologických dětí 
pěstounů): 

 Týdenní pobyt (Karlov, 29.7.- 4.8.18)  

 Víkendový pobyt (Mlýnky, 21.- 23.9.18) 

 Víkendový pobyt (Luhačovice 5.- 7.10.18) 
 
Dále byla realizována kampaň, jež vznikla za účelem zvýšení počtu zájemců o náhradní 
rodinnou péči a zvýšení osvěty v problematice NRP. Byly využívány nástroje, mezi něž patří 
video spot, letáky, besedy pro zájemce o NRP, rozhlas (rozhovor) či pravidelný zvukový spot 
v rádiu Jih. V 9/18 byly spuštěny webové stránky kampaně na podporu pěstounství (Náruč 
plná lásky). Zde najdete podrobný průběh kampaně.  
 

Kampaňový leták 
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Video spot 

 
 

Pozvánka na besedu o pěstounské péči 
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Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce z.s. 
 

Cílem projektu „Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce z.s.,“ reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007645 je zvýšit kvalitu sociální práce ve dvou klíčových 
oblastech. První je realizace případových konferencí, jako nástroje pro efektivnější práci s 
pěstounskými rodinami. Druhou je posílení kompetencí při poskytování poradenství 
pěstounským rodinám. Obě klíčové aktivity budou v průběhu realizace projektu evaluovány 
na evaluačních workshopech. Pro získání odborných kompetencí budou pracovníci 
absolvovat akreditované kurzy a odborné konzultace. 
V rámci projektu se pracovnice zúčastnily kurzu efektivní komunikace a školení k případovým 
konferencím. Probíhá realizace případových konferencí za metodického vedení odborníka a 
došlo k nastavení evaluačního procesu při poskytování poradenství pěstounských rodinám. 
 
Realizace projektu probíhá v období od 1.6.2018 – 31.5.2020. Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 
 
Pracovníci Spolku získali v roce 2018 podporu odborného vzdělávání připraveného na míru 
potřebám organizace v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg.č. 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Vzdělávání se týkalo právní oblasti zaměřené na výkon 
sociálně právní ochrany dětí, výklad zákona č. 359/1999 Sb. se zvláštním zřetelem k institutu 
pěstounské péče o obsahu sociálně – právní ochrany dětí v celkovém rozsahu 43 hod. 
 
 

  
 
 

 
Setkání pracovníků OSPOD 
 
20. 4. 2018  -  Aktuální témata v PP, příklady dobré praxe 
s MUDr. Tatjánou Horkou  – prostory Skleněnky z.s. Veselí nad Moravou  
 
12. 10. 2018  - Aktuální témata v PP, příklady dobré praxe 
s Mgr. Eva Janíčkovou  – prostory Skleněnky z.s. Veselí nad Moravou  
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Podporují nás 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
 

Výnosy v tis. Kč 

  Příspěvek od Úřadu práce 3 071 

Granty a dotace 1 006 

Vlastní činnost (vzdělávání 
apod.) 378 

Dary 76 

Ostatní výnosy 1 

Celkem: 4 532 

  Náklady 
   Drobný majetek 106 

Kancelářské potřeby 61 

Materiál 79 

Potraviny 6 

Pohonné hmoty 19 

Opravy 28 

Cestovné 99 

Vzdělávání zaměstnanců 215 

Pronájmy 121 

Služby spojené s nájmem 27 

Respitní služby pro pěstouny 192 

Právní a ekonomické služby 67 

Leasing 64 

Reprezentace 9 

Ubytování a stravné 237 

Ostatní služby 587 

Mzdové náklady 1 700 

Sociální a zdravotní pojištění PS 584 

Dohody o provedení činnosti 84 

Sociální a zdravotní pojištění 
DPČ 28 

Dohody o provedení práce 231 

Ostatní poplatky a náklady 32 

Celkem: 4 576 

  Hospodářský výsledek: -44 
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Závěrečné slovo 
 
Rok 2018 byl pro organizaci opravdu zásadní a přinesl spoustu změn. Všechny tyto změny 
nás posunuli o krok dál v činnosti podpory pěstounských rodin, multidisciplinární spolupráce 
a k systémovému přístupu při práci s rodinami. Díky projektům jsme mohli rozšířit svoje 
působení o aktivity, které pomáhají pěstounským rodinám a jejich biologickým dětem. 
V rámci kampaně prohloubit znalosti o pěstounské péči mezi širokou veřejnost. Či navýšit své 
vědomosti v sociálně právní problematice a mnohém dalším. Pevně věříme, že i následující 
roky pro nás budou tak velmi obohacující, jako byl tento.  
Na závěr bychom chtěli poděkovat za spolupráci především firmě Účto Kozlová s.r.o. za 
pečlivé a svědomité vedení účetnictví. Dále JUDr. Ireně Spitzové za poskytování právního 
poradenství a JUDr. Taťjáně Horké za vzdělávání nás i našich pěstounů. Poděkování patří 
rovněž i všem ostatním, kteří s naší organizací spolupracovali a spolupracují, lektorům, 
animátorům i našim pěstounům. 
 

Bc. Petra Beránková 
předsedkyně spolku 


