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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

s radostí Vám oznamujeme, že rok 2014, kterým Vás bude provázet tato výroční zpráva, byl pro nás rokem 

jubilejním – oslavili jsme 10 let naší činnosti. Byl to pro nás do značné míry také rok přelomový a vcelku 

náročný, ale vzrůstající zájem o aktivity organizace nám potvrzuje, že se naše úsilí ubírá správným směrem.  

 

Novinky, které přinesl rok 2014 

Mnoho změn se událo jak ve složení širšího týmu, tak i v oblasti nabízených služeb. 

 Po mnohaleté práci ve vedení organizace završila svoje působení v Barevném světě dětí, z. s. jeho 

zakladatelka, paní Petra Hončíková. Tímto jí ještě jednou velmi děkujeme za energii a nadšení, které do 

organizace od jejích počátků vkládala. Vedoucí funkce se po ní na pozici předsedkyně spolku ujala Mgr. 

Zuzana Cesneková. 

 Se změnou zákona nutně přišla také změna právní formy – od září 2014 tak již organizace není 

občanským sdružením, ale zapsaným spolkem, takže nám k názvu přibyla oficiální koncovka „z. s.“ 

 Úspěšně jsme také prošli auditem, který nám vyplynul jako povinnost v souvislosti se získáním dotace 

od MPSV ČR pro rok 2013. 

 A také jsme posílili tým o novou kolegyni – od ledna 2014 je naší novou posilou Bc. Klára Pěnkavová, 

která vede nový samostatný projekt „Služby pro pěstouny“ a také projekt „Služby pro odborníky a 

veřejnost“. 

 Ke konci roku 2014 jsme vypracovali také Standardy kvality poskytovaných služeb, které jsou platné od 

počátku roku 2015. 

 

 

Naše hlavní aktivity opět směřovaly především dvěma směry: 

 k pomoci biologickým i pěstounským rodinám a jejich dětem v tíživé životní situaci; 

 k podpoře spolupráce a vzdělávání odborníků v oblasti péče o ohrožené děti 

 

Jednou z nejobsáhlejších aktivit zůstal i v tomto roce projekt „Kámoš“, který se dále rozšířil. Opět o něj 

projevilo zájem více rodin, dětí i osobních asistentů. Rodinám jsme mohli nabídnout více odborných 

konzultací, poradenství a terapií. V roce 2014 jsme také nabídku služeb pro malé „Kámoše“ rozšířili o 

program s prvky zážitkové pedagogiky a primární prevence. 

 

Druhým projektem, ze kterého máme stejně velkou radost, je projekt Služby pro pěstouny. V jeho rámci 

jsme nabídli pěstounům komunitní setkání, workshopy, individuální podporu formou psychologické pomoci 

a také doprovázení. 

 

I v roce 2014 pokračoval úspěšný cyklus vzdělávacích seminářů, který se zaměřoval především na témata 

spojená s reformou náhradní rodinné péče; probíhala setkání mezioborové skupiny, nad kterou převzala 

záštitu paní senátorka Ing. Arch. Daniela Filipiová. A v neposlední řadě se uskutečnil v pořadí již druhý tábor 

s dětmi z projektu „Kámoš“ – tentokrát mafiánský. 
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Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivit Barevného světa dětí, z. s., 

za intenzivní podporu a přízeň pak zejména našim sponzorům, odborníkům a asistentům. 

Zároveň velmi děkujeme všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali jakýmkoliv způsobem 

naplňovat naše vize a cíle. 

Vážíme si Vás a jsme rádi, že jste s námi! 

 

. 

Už teď se těšíme na to, co dobrého a barevného nám přinese rok 2015; nejdříve se však pojďte s námi 

ohlédnout za tím, co jsme prožili v roce 2014! 

 

Přejeme zábavné čtení! 

Tým Barevného světa dětí, z. s. 
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O NÁS 
 

Základní informace: 

Právní forma:  zapsaný spolek 

IČO:  26667665 

DIČ:  CZ26667665 

Číslo účtu: 2700483284/2010 

Adresa:  Belgická 16, Praha 2, 120 00 

Sídlo:  Sokolovská 55/81, Praha 8, 186 00  

 

Jsme nestátní nezisková organizace, která se snaží podporovat ohrožené rodiny tak, aby nedocházelo 

k nařizování ústavní péče a podporovat pěstounské rodiny v jejich kompetencích.  

 

Motto: „Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina“ 

 

Vize: Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj 

potenciál. 

Cíle: Naší vize se snažíme dosáhnout prostřednictvím podpory rodinného prostředí, posílením znalostí a 

dovedností dítěte a podporou alternativ k ústavní péči. 

 

 

Konkrétní cíle našich aktivit: 

 celková psychologická a terapeutická podpora rodiny i jejích jednotlivých členů 

 podpora rodiny v oblasti právních a finančních úkonů 

 podpora rodiny formou doučování dětí 

 podpora rozvoje dětí, jejich talentů a zájmů 

 zvyšování informovanosti o problematice ohrožených dětí a jejich rodin a o problematice náhradní 

rodinné péče 

 

 

NAŠE AKTIVITY 


 

1)  Služby pro ohrožené rodiny – projekt „Kámoš“ 

 

Naší snahou je podpořit bezproblémové fungování rodiny, protože věříme, že pro děti je rodina tím 

nepřirozenějším prostředím. Mnohé rodiny se však dostávají do obtíží, se kterými si často samy nevědí rady 

a potřebují podat pomocnou ruku. 

Za tímto účelem nabízíme rodinám širokou nabídku podpůrných prorodinných služeb. Všechny tyto služby 

jsou nabízeny v rámci projektu „Kámoš“ 

 

2)  Služby pro odborníky a osvěta laické veřejnosti – projekt „Služby pro odborníky a veřejnost“ 

 

 Projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky a také propaguje 

tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké veřejnosti, podporuje multidisciplinární 

komunikaci mezi odborníky z oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče a otevřenou 
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diskuzi s širokou laickou veřejností.  Zvyšování povědomí o příbuzných tématech zajišťuje pravidelný cyklus 

vzdělávacích seminářů pro veřejnost – diskuzní semináře. Od obecných témat sociálně-právní ochrany dětí 

jsme se v září 2013 posunuli k aktuálním tématům transformace sociální práce a reformy náhradní rodinné 

péče. Na odborníky jsou pak zaměřena setkání mezioborové skupiny, na kterých si profesionálové z praxe 

mohou vyměňovat své zkušenosti a příklady dobré praxe.  

 

3)  Služby pro pěstouny – projekt „Služby pro pěstouny“ 

 

Projekt podporuje pěstounské rodiny formou komunitních setkání skupin pěstounů a dětí, nabídkou 

vzdělávání, podpůrnými službami. V rámci projektu také nabízíme doprovázení rodin, které s organizací 

uzavřou dohodu o výkonu pěstounské péče. Projekt podporuje celé pěstounské rodiny tak, aby svěřené děti 

mohly vyrůstat v pro ně prospěšném, motivujícím a harmonickém prostředí. Pěstouny podporuje v jejich 

roli a pomáháme jim, aby se v ní cítili dobře. Služby projektu se mohou dělit do následujících skupin: 

Doprovázení pěstounských rodin, Komunitní program, Skupinové vzdělávání, Individuální vzdělávání a 

Podpůrné služby.   

 

V příštím roce jsme připraveni aktivity organizace ve všech zmíněných hlavních 

projektech dále rozvíjet. 
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SLUŽBY PRO OHROŽENÉ RODINY – PROJEKT „KÁMOŠ“ 
 
PROJEKT „Kámoš“ 

 

Projekt „Kámoš“ funguje již od roku 2005 a poskytuje služby na podporu ohrožených rodin, které jsou v 

péči OSPOD. Jeho cílem je pomáhat dětem z ohrožených rodin, které se nacházejí v obtížné životní situaci a 

předcházet tak umisťování dětí do ústavní péče. 

 

SITUACE, KTERÉ RODINY ČASTO ŘEŠÍ: 

 sociální znevýhodnění 

 ohrožení sociální exkluzí 
 nepříznivá ekonomická 

situace 
 hmotná nouze 
 poruchy učení nebo 

chování 
 děti s diagnózou ADHD 
 nařízený soudní dohled  
 dítě nemá přátele, je 

osamělé 

 školní šikana 
 nejisté bydlení 
 velké dluhové potíže 
 generační neshody mezi 

dítětem a pěstounem 
 dítě má velké nedostatky 

ve škole a špatné známky 
 rodiče jsou nejistí ve 

výchově  
 budování sebevědomí  

 hledání příčin a řešení 
konfliktů 

 zážitek domácího násilí 
 správné výchovné 

postupy 
 nastavení hranic 
 emoční nevyrovnanost 
 problémy ve vztazích 

v rodině 
 nezpracovaná traumata 

 Děti jsou tak ohroženy nejen selháváním v rizikových sociálních situacích, ale také citovým strádáním a 

nedostatečnými podněty k rozvoji jejich kompetencí a nadání. 

 Dospělé klienty, tj. rodiče a pěstouny, ohrožuje především zátěž spojená s řešením často krizové 

finanční situace rodiny a s tím spojený stres. 

 

   Na všechny tyto obtíže odpovídají jednotlivé služby projektu     

 V rámci prorodinných služeb využívají dospělí klienti nabídky psychologické i praktické podpory 

(konkrétně psychoterapeutické služby a právní a finanční poradenství). 

 Děti jsou podporovány v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého trávení 

volného času. Projekt je směrem k dětem vystavěn především na vrstevnickém modelu – děti k sobě 

mají svého staršího „Kámoše“-kamaráda na pomoc, který jim pomáhá se vším, co potřebují. 

 

a) Služby PRO DĚTI 

 Asistenti – velcí Kámoši 

Asistent – velký „Kámoš“ je pro děti pomocníkem, důvěrníkem, kamarádem, vrbou; zkrátka je tu pro dítě, 

když je třeba. 

Úkolem asistentů je dětem pomáhat hlavně ve dvou oblastech: 

 pomáhat s přípravou do školy na doučování 

 objevovat, co malého Kámoše baví a rozvíjet jeho zájmy v rámci volnočasovek 

Dvojice Kámošů se pravidelně schází dvakrát týdně na doučování a minimálně jednou za měsíc společně 

chodí na různé volnočasovky. 
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1)  Vzdělávání 

 asistent pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu 

vytvořeného ve spolupráci s třídním učitelem 

 doučování vede hravou a zábavnou formou 

 připravuje se s dítětem na přijímací zkoušky na střední školu 

 pružně reaguje na specifické potřeby dítěte  

 má k dítěti kamarádský přístup  

 snaží se dítě rozvíjet v tom, co mu jde a co ho baví  

 

2)  Trávení volného času 

 Kámoši spolu aktivně tráví volný čas 

 dvojice Kámošů si může vybrat volnočasové aktivity z nabídky 

 velký Kámoš podporuje děti v osamostatňování a připravuje je na reálný život 

 Kámoši spolu nacvičují praktické situace každodenního života 

 

 tzv. „volnočasovky“ 

Za námahu na doučování mají dvojice Kámošů možnost jít si odpočinout a společně trávit čas nějakou 

jinou činností, než je učení. Zároveň tak dostanou další příležitost poznat se jako opravdoví kamarádi a 

budovat vzájemný přátelský a důvěrný vztah. 

 

Systém volnočasových aktivit (VČA) ve školním roce 2014/2015 vypadá takto: 

 individuální VČA 

 hromadné VČA 

 akční odpoledne a víkendy – program s prvky zážitkové pedagogiky a primární prevence 

 letní tábor 

 

1. Individuální volnočasovky 

Dvojice mají možnost navštěvovat společně různá zařízení a organizace, které poskytly volný vstup. 

Možnosti těchto VČA se každý rok mění a my moc děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, kteří 

nám umožnili bezplatnou návštěvu.  

2. Hromadné volnočasovky 

Jednou za měsíc připravujeme pro Kámoše společnou akci na základě jejich tipů a žádostí. Většinou se 

jedná o různé sportovní akce a turnaje. 

3. Akční odpoledne a víkendy 

Na táboře jsme s Kámoši mluvili o tom, že by bylo fajn občas vyrazit na nějakou celodenní akci. A přáním 

našich malých Kámošů se vždycky snažíme vyhovět ;-) 

4. Tábor 

Týdenní pobyt o velkých letních prázdninách daleko za hranicemi Prahy – bez elektřiny, mobilů, tabletů a 

počítačů  

 

 

b) ODBORNÉ SLUŽBY pro rodiče 
Cílem stěžejní služby projektu je práce s ohroženými rodinami, které jsou v dlouhodobé péči orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí. Systém podpůrných služeb je nastaven tak, aby odpovídal všem potřebám 

rodin a mohl je tak co nejvíce podpořit. Vzhledem k sociální a finanční situaci rodin jsou služby všech 



8 

 

odborníků poskytovány zdarma (za předpokladu, že funguje oboustranná spolupráce, tzn., pokud rodiče 

dohlížejí na řádné docházení dětí na hodiny doučování). 

Cílem všech služeb je zlepšení sociální situace ohrožené rodiny; a zabránění jejímu dalšímu 

sociálnímu selhávání. 

 

 Rodinný konzultant: Každá rodina, resp. její zástupce se účastní povinné rodinné konzultace, jejímž 

smyslem je odhalení problematických situací v rodině a nabídka pomoci s jejich řešením. Pokud rodina 

potřebuje, může v konzultacích pokračovat i nadále. 

 Rodinný terapeut: V závislosti na problému, na jehož ošetření se v rámci prorodinných služeb pracuje, 

jsou klientům dále nabídnuty služby rodinného terapeuta, který s rodinou může pracovat formou 

dlouhodobé a systematické spolupráce. 

 Dětský psycholog: Pokud je třeba v některé oblasti podpořit také dítě, je možné domluvit schůzky s 

dětským psychologem. 

 

 Právní poradce: Projekt se snaží reagovat na aktuální požadavky ze strany klientů; mnoho z nich se 

dostává do obtíží a neví si rady s „papírováním“. Rodiny proto mají možnost zdarma se obrátit na 

právního poradce. Cílem je pomoc rodině tak, aby se vyvarovala problematických kauz a právních 

komplikací. 

 Finanční poradce: Z dlouhodobé zkušenosti a na základě poptávky ze strany klientů jsme do portfolia 

našich služeb zařadili také bezplatné finanční poradenství. Z finančních těžkostí pramení další rizikové 

sociální situace a také riziko selhávání rodiny jako systému. Podle našeho názoru je tedy nezbytné, aby 

se rodině dostalo kromě psychosociální podpory také pomoci v praktických právních a finančních 

otázkách.  

 Terénní sociální pracovník: Klienti si někdy nevědí rady v jednání s úřady, s přípravou dokumentů, 

s vypracováním životopisu nebo při hledání nového zaměstnání. Se všemi těmito problémy se mohou 

obrátit na terénního sociálního pracovníka, který je v případě potřeby také doprovodí na příslušný úřad. 

 

 

„Velcí Kámoši“ – asistenti v projektu v roce 2014: 
Kristýna, Honza, Iveta, Klára, Ester, Tomáš B., Míra, Cyril, Kuba D., Jarka, Ester, Markéta, Anička, Terka, 

Verča, Tomáš S., Gábina, Jarda, Anička, Kamil, Viktor, Květa, Štěpán, Kuba K., Magda, Andrea 

 

 Vzdělávací program pro asistenty 

Asistenti v první řadě fungují jako kamarádi, důvěrníci, pomocníci a opory pro malé „Kámoše“. Ti se však 

mohou potýkat s mnoha těžkostmi – a aby na ně byli asistenti připraveni a mohli děti podpořit, 

procházejí rozsáhlým vzděláváním. 

 

 ČASOVÁ 

DOTACE 
LEKTOŘI TÉMA 

Pravidelná měsíční 

supervize 

15 hodin 
(1,5 
hodiny/měsíc) 

PhDr. Miloslav Čedík 
Mgr. Lada Chaloupková 
Mgr. Milan Černý 

Dle modelu supervize 
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Úvodní vzdělávací 

víkendový seminář 
21 hodin 

Mgr. Jana Knotková 
PhDr. Miloslav Čedík 
Mgr. Lada Chaloupková 
Mgr. Milan Černý 

Hranice v práci s dětmi, supervize, 
kompetence, 
videotrénink interakcí, krizové situace, 
prožitkový workshop 

Celodenní 

vzdělávací 

semináře 

18 hodin 
(3 x 6 hodin) 

Mgr. Lenka Kvěchová 
Mgr. Jiří Trunda 
Mgr. Josef Smrž 
Petra Hončíková 
PaeDr. Michaela Vítečková 

Motivace k práci v sociální oblasti; 
práce s dětmi se SPU;  
komunikace s dětským klientem; 
podpora dětí v těžkých životních 
situacích; 
prevence šikany a další 

VTI– videotrénink 

interakcí 
1,5 hodiny Mgr. Lada Chaloupková Natočení materiálu a následný rozbor 
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PROJEKT „SLUŽBY PRO ODBORNÍKY A VEŘEJNOST“ 
 

V rámci projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“ (PSOV) jsme i v roce 2014 pokračovali v aktivitách 

přispívajících ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky a také jsme aktivně 

propagovali tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké laické veřejnosti. Část tohoto 

projektu nahradila z předchozích let známé „Odborné semináře“. 

 

PSOV 

Diskusní semináře 

Mezioborová skupina 
kazuistické semináře pro odborníky  

speciální semináře pro odborníky 

 

DISKUSNÍ SEMINÁŘE  

 Pro širokou odbornou i laickou veřejnost jsme připravili 4 otevřená interaktivní setkání, každé z nich 

navštívilo v průměru 20 lidí. Konaly se v prostorách organizace od 18 do 20 hodin a vstup na ně byl zdarma, 

resp. za dobrovolné vstupné. 

 

Ve 2. pololetí roku 2013/2014 jsme pokračovali v tématech zaměřených na problematiku pěstounské péče. 

„Puberta, dospívání, hledání vlastní identity, nezpracovaná traumata dětí“  

Termín: 6. března 2014  

Diskusní panel:  Bc. Klára Pěnkavová – Barevný svět dětí, koordinátor PSOV 

Bc. et Bc. Martin Galbavý – Rozum a Cit, vedoucí projektu Doprovázení, psycholog 

Mgr. Natalie Jeníčková – Dětské centrum Paprsek, psycholožka, psychoterapeutka 

Blanka Sedláčková – pěstounka  

„Pěstouni vychovávající děti – cizince, resp. děti jiné národnosti“ 

Termín: 22. května 2014 

Diskusní panel:  Mgr. Martina Tomanová – Barevný svět dětí, koordinátorka projektu Kámoš 

Parisa Zargari – Komunitní centrum InBáze, Vedoucí komunitního oddělení a sociálního 

podnikání  

Bc. Lenka Fořtová – Cestou necestou, Krizové centrum pro rodinu, koordinátorka 

Doprovázení pěstounů   
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Bc. Martina Vargová – Zařízení pro dětí – cizince, sociální pracovnice  

 

V 1. pololetí roku 2014/2015 jsme připravili jubilejní 10. cyklus diskusních (dříve odborných) seminářů „Naši 

náctiletí“. Rámcovým tématem, jak sám název napovídá, byly problémy a otázky týkající se dnešní mladé 

generace.  

„Děti ulice“ 

Termín: 30. října 2014 

Diskusní panel:  Bc. Klára Pěnkavová – Barevný svět dětí, koordinátorka PSOV 

Mgr. Jakub Marek – Nízkoprahové denní centrum Bolzanova, Naděje, o. s., terénní 

pracovník, terapeut  

Mgr. Josef Smrž – Oddělení sociálně právní ochrany dětí, MČ Praha 13, kurátor pro děti a 

mládež 

Hlavní otázky, o kterých se diskutovalo: 

 Jaké mohou být příčiny toho, že se mladí lidé dostávají na ulici?  

 Jak vypadá práce v terénu? 

 Problematika dobrovolného bezdomovectví a prostituce mladých dívek a chlapců 

„Kriminalita mládeže“  

Termín: 18. prosince 2014  

Diskusní panel: Bc. Klára Pěnkavová – Barevný svět dětí, koordinátorka PSOV 

Mgr. Alena Zouplnová – MŠMT, Tým Institucionální výchovy  

Mgr. Rastislav Pacák – speciální pedagog, psychoterapeut   

Hlavní otázky, o kterých se diskutovalo: 

 Problematika kriminality mládeže v ČR a srovnání s okolními státy 

 Prevence a represe kriminality a pomoc při začleňování mladých delikventů do společnosti  
 

 

MEZIOBOROVÁ SKUPINA  

V rámci programu „Mezioborová skupina“ již od roku 2009 vytváříme prostor pro multidisciplinární diskusi 

mezi odborníky a pracovníky z různých oblastí SPOD a NRP. V loňském roce jsme uspořádali 2 kazuistické 

semináře z oblasti práce s ohroženou rodinou a 2 speciální semináře věnované úzce problematice náhradní 

rodinné péče s legislativním přesahem. 
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Členy „Mezioborové skupiny“ se mohou stát: ředitelé a učitelé základních a středních škol, výchovní poradci 

a metodici primární prevence, školní psychologové, rodinní terapeuti, psychologové pro děti i dospělé, 

pedagogové volného času, sociální pracovníci, klíčoví pracovníci NNO a OSPOD, kurátoři pro děti a mládež, 

zástupci NNO a nadací, zástupci Policie ČR, soudci, dětští lékaři, zástupci Úřadu práce ČR, zástupci 

příslušných ministerstev a příslušných rad a komisí Parlamentu ČR, zástupci krajů ČR, Magistrátu hlavního 

města Prahy a městských částí hl. m. Prahy.   

Kazuistické semináře pro odborníky  

Při pravidelných setkáních má každý člen možnost představit kazuistiku případu, který aktuálně řeší, a 

ostatní členové mu mohou poradit z pozice své profese. Součástí setkání je také prostor pro krátkou 

prezentaci nových nebo již běžících zajímavých projektů.  

Mezioborová skupina 

Termín: 12. června 2014  

Počet účastníků: 13  

Moderátor: PhDr. Ludmila Boková 

Prezentace: PhDr. Ludmila Boková - práce na Rodičovské lince a v Kolpingově domě – Azylovém domě pro 

matky s dětmi 

Počet rozebraných kazuistik: 1  

Mezioborová skupina 

Termín: 9. října 2014  

Počet účastníků: 19  

Moderátor: PhDr. Ludmila Boková 

Prezentace: Ing. Antonín Satola - ředitel Nadace Rozvoje zdraví, fungování nadace  

Počet rozebraných kazuistik: 2 + 1 příklad dobré praxe. 

Speciální semináře pro odborníky 

Speciální Mezioborová skupina „Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem?“   

Termín: 30. března 2014  

Počet účastníků: 30, zástupci NNO, OSPOD, MPSV ČR a ÚP ČR, samotní pěstouni 

Moderátoři: PhDr. Miloslav Čedík, Petra Hončíková 

Cílem tohoto setkání Mezioborové skupiny – zaštítěného senátorkou Ing. Arch. Danielou Filipiovou, 

bylo hlavně poskytnutí platformy pro multidisciplinární diskuzi mezi zainteresovanými stranami v rámci 

náhradní rodinné péče. Jedním z témat byla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a změny, které 

přinesla. Na toto téma vystoupil Mgr. Adam Křístek z oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv 
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dětí, legislativní záležitosti, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V krátkém příspěvku shrnul 

legislativu – se zaměřením na dohody o výkonu pěstounské péče – od 60. let 20. století do roku 2012. 

Novelu označil za kvalitní nástroj pomoci, který např. „v rámci vzdělávání pěstounů umožňuje „ušít“ vše na 

míru té dané rodině, dle jejich potřeb.“ 

Dále vystoupila náměstkyně generální ředitelky pro sociální věci Úřadu práce České republiky, Mgr. Zdeňka 

Cibulková, která uvedla, že i když byl loňský rok pilotním, již úřady práce vyplatily 817 příspěvků, tedy něco 

nad 290 milionů Kč. Úřady práce jsou kromě vyplácení pěstounských dávek a příspěvků na výkon 

pěstounské péče také pověřeni kontrolou čerpání státního příspěvku, k čemuž se chystají již ve 2. čtvrtletí 

tohoto roku. Na MS „Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem?“ promluvila i nová 

náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování, Mgr. Jana 

Hanzlíková, která jako jednu ze svých výzev vidí vypracování přehlednějších metodik pro OSPODy a NNO. 

Ve druhém bloku setkání MS se moderátoři večera – předsedkyně Barevného světa dětí, Petra Hončíková, a 

PhDr. Miloslav Čedík – ptali zástupců Odborů (Oddělení) sociálně-právní ochrany dětí a neziskových 

organizací na tři otázky: 1. Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem? 2. Jak nyní své 

pěstouny vzděláváte? 3. Kde vidíte mezery? A následně pak pěstounů na to, jak jsou se současným 

vzděláváním spokojeni. 

Odpovědi na tyto otázky i následná bohatá diskuse vytvářejí i několik závěrečných výstupů z tohoto setkání:  

 Novela je krokem vpřed, je nástrojem pomoci pěstounským rodinám. 

 Ideálně by do budoucna mělo být umožněno všem pěstounům podepisovat dohody přímo 
se specializovanými subjekty. Za tímto účelem by jich mělo vznikat čím dál víc, nejlépe by se 
měly různě profilovat a mezi sebou spolupracovat. 

 Novela umožňuje individuální přístup ke vzdělávání, musí se ale postupovat alespoň 
podobně. Nelze, aby se někde pěstouni poctivě vzdělávali a jinde ne. Tomu by se mělo 
zabránit kontrolami Úřadu práce. 

 Kvalitu vzdělávání by měly kontrolovat OSPODy. Nesmí se stát, aby vznikaly vzdělávací 
organizace pouze za účelem dosažení zisku.  

Speciální Mezioborová skupina „Nad naplňováním dohod o výkonu pěstounské péče“  

Termín: 20. listopadu 2014  

Počet účastníků: 9, zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, NNO a MPSV 

Moderátor: Bc. Klára Pěnkavová 

V úvodu si účastníci připomněli společně s celým světem 25. výročí Úmluvy o právech dítěte a také 

konferenci, kterou tento týden uspořádala ministryně práce a sociálních věcí. 

Cílem tohoto speciálního setkání Mezioborové skupiny byla otevřená diskuse nad tématy, která se na 

minulém setkání „Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem?“ pouze zmínila a která se také 

objevila za poslední půl rok při doprovázení klientů. 

Namátkou vybíráme některé hlavní body: doprovázení před novelou vs. po novele, úskalí čerpání státního 

příspěvku na výkon PP a průběh průběžné kontroly jeho řádného čerpání. 
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PROJEKT „SLUŽBY PRO PĚSTOUNY“ 
 

 
Druhý rok projektu, který začínal jako „Vzdělávací služby pro pěstouny“, byl hodně přelomový, a to nejen 

z hlediska svého názvu. V lednu do projektu „Služby pro pěstouny“ (PSP) „naskočila“ nová koordinátorka, 

Bc. Klára Pěnkavová. Novými členy týmu se pak následně stali: Bc. Barbora Chvátalová, sociální pracovnice, 

posléze i jako klíčová pracovnice pro pěstouny, nová dvojice Mgr. Natalie Jeníčková a Bc. Viktor Cina jako 

lektoři komunit a v neposlední řadě také psycholog Mgr. Jan Szutkowski.  

 

PSP 

Komunity  

Setkání s Barevným světem dětí  

Sobotní Komunita  

Středeční Čaj o páté  

Víkendový vzdělávací pobyt 

Workshopy 

Psychologické služby  

 

 

KOMUNITY  

V rámci komunitního programu sdružujeme uzavřené skupiny vzájemně se podporujících pěstounských 

rodin, které se svépomocnou formou učí poznávat a uplatňovat principy dobré komunikace v rodině. 

Program je postaven na principu partnerství a spolupráce mezi pěstounskými rodinami a stálými lektory 

komunitního programu, kteří je v průběhu výkonu pěstounské péče programem (a v případě pěstounů i 

vzděláváním) provázejí.  

Naše komunity se scházejí v průběhu roku na několika sobotních či středečních setkáních. 

Pořádáme pro ně také vzdělávací víkendy v přírodě, kde se formát významně rozšiřuje o aktivity podporující 

sounáležitost a dobrou komunikaci v rodině. Velký důraz se klade na kvalitní trávení společného času, 

členům rodiny se také pomáhá s hledáním své role a její upevňování (mimo jiné také metodou 

videotréninku interakcí).  

V roce 2014 jsme se rozrostli o další dvě skupiny pěstounských rodin – z Prahy 10 a z Prahy 18.  

S rodinami z Prahy 1 a z Prahy 13 jsme zase poprvé jeli na víkendový vzdělávací pobyt – do hotelu Kormorán 

u řeky Sázavy.   
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PRAHA 1  

Počet rodin: 8  

Lektoři: PhDr. Miloslav Čedík a Mgr. Lada Chaloupková  

Termíny setkání:  

19. 3. 2014, 17:00 – 19:00, Čaj o páté  

16. – 18. 5. 2014 Víkendový vzdělávací pobyt   

17. 9. 2014, 17:00 – 19:00, Čaj o páté  

26. 11. 2014, 17:00 – 19:00, Čaj o páté   

 

PRAHA 13  

Počet rodin: 10  

Lektoři: PhDr. Vladislava Moravčíková a Vít Hrbáček  

Termíny setkání:  

18. 1. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

8. 3. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

24. 5. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

3. – 5. 10. 2014, Víkendový vzdělávací pobyt  

 

PRAHA 10  

Počet rodin: 8  

Lektoři: Mgr. Natalie Jeníčková a Bc. Viktor Cina  

Termíny setkání:  

19. 5. 2014, Setkání s Barevným světem dětí  

18. 10. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

22. 11. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   
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PRAHA 18  

Počet rodin: 10 

Lektoři: Mgr. Natalie Jeníčková a Bc. Viktor Cina  

Termíny setkání:  

12. 6. 2014, Setkání s Barevným světem dětí  

27. 9. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

8. 11. 2014, 9:30 – 15:00, Komunita   

 

WORKSHOPY  

Praktické vzdělávací semináře jsou otevřené všem osobám pečujícím i osobám v evidenci. Konají se 

většinou první čtvrtek v měsíci v pozdně odpoledních hodinách v prostorách Barevného světa  

dětí, z. s. Pěstouni se na ně mohou přihlásit u svého klíčového sociálního pracovníka. Časovou dotaci mají 3 

vzdělávací hodiny/workshop; 10 workshopů/kalendářní rok; 30 hodin/kalendářní rok.  

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 9 praktických vzdělávacích seminářů – workshopů, 1 se 

neuskutečnil z důvodu chřipkové epidemie, a každý z nich navštívilo v průměru 8 účastníků.  

Témata jednotlivých workshopů jsou koncipována tak, aby vycházela z aktuálních otázek, které pěstouni 

řeší, ale zároveň také reagovala na zadání daná zákonem. Nově jsou pak rámcována v cyklech pod jedno 

společné téma.  

„Historie dítěte, hledání vlastní identity, vytváření knihy život 

Termín: 23. 1. 2014 od 17:00 do 19:30 

Lektor: Mgr. Lada Chaloupková  

Počet účastníků: 7  

Na workshopu jsme se věnovali velice citlivému tématu, které řeší (zejména v pubertě) děti vyrůstající 

v náhradní rodinné péči. Často se zabývají otázkami: Kdo jsem? Odkud pocházím? Co se stalo s mými rodiči, 

že se o mne nemohou postarat? Součástí semináře byla kromě odpovědí, jak těmto otázkám předcházet a 

jak na ně správně reagovat, také interaktivní diskuse, kde účastníci mohli sdílet své zkušenosti s touto 

problematikou.  

„Komunikace se školou, OSPOD a dalšími institucemi; individuální plán“  

Termín: 6. 2. 2014 od 17:00 do 19:30  

Lektor: PhDr. Ludmila Boková  

Počet účastníků: 8  



17 

 

Sociální pracovníci mají v pěstounských rodinách významnou roli, která je stanovena zákonem. Mohou se 

navíc stát významnou oporou pěstounů při výchově dítěte. Obdobně je tomu i s pedagogy – je jenom ku 

prospěchu dítěte, když spolu škola a rodina dokážou vycházet a tahat za jeden provaz. Na únorovém 

workshopu se Ludmila Boková zaměřila společně s pěstouny na zvládání možných zádrhelů při komunikaci 

s těmito institucemi.  

„Obtížně zvladatelné chování dětí, porucha připoutání“  

Termín: 13. 3. 2014, 17:30 – 20:00 

Lektor: Mgr. Martina Vančáková  

Počet účastníků: 9  

Seminář si kladl za cíl hledat odpovědi na níže uvedené otázky.  

 Proč mají děti v NRP častěji problémy s chováním a ve vztazích?  
 Jaké mohou být příčiny těchto potíží?  

 Porucha připoutání: co to je a jak vzniká?  

 Jak vychovávat dítě s poruchou připoutání?  

 Kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc?  

 Co a jak udělat u dětí různých věkových kategorií?  

 

Cyklus „ZÁVISLOST & BEZPEČÍ“  

„Bezpečné prostředí s uživatelem v rodině“  

Termín: 10. 4. 2014, 17:30 – 20:00 

Lektor: Vít Hrbáček  

Počet účastníků: 5   

Je vaše dítě drogově závislé? Je to alkoholik či gambler? Neumíte si poradit v situacích, kdy zasahuje do 

bezpečného prostředí domova, které jste vytvořili? Nebo naopak máte rady pro ostatní rodiče, jak je 

zvládat?  

„Nebezpečí internetu, kyberšikana. Pomoc při školní šikaně a kyberšikaně.“ 

Termín: 29. 5. 2014, 17:30 – 20:00 

Lektor: PhDr. Michal Kolář 

Počet účastníků: 7  

Úvod do problematiky a diskuse na téma možnosti pomoci ohroženým dětem školní šikanou a 

kyberšikanou.  

„Bezpečné trávení volného času. Co s dětmi o prázdninách?“  

Termín: 5. 6. 2014, 17:30 – 20:00 
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Lektor: Bc. Jaroslava Bednářová  

Počet účastníků: 8  

Prázdniny znamenají více volného času, což sebou nese nejen pohodu, ale i rizika. Vhodné je budovat 

nějaký zájem během celého roku.  

 Jaká je nabídka volnočasových aktivit v létě?  
 Jaké jsou druhy táborů? Jak vybrat „ten pravý“? 
 Jak je důležité citlivě vnímat dětské potřeby, co může způsobit jejich přehlížení?  
 Co jsou to nízkoprahové a otevřené kluby?  
 Jaká máte jako pěstouni práva, resp. na co máte ze zákona nárok v rámci respitní péče?  

 

Cyklus „KOMUNIKACE“ 

„Komunikace se školou, OSPOD a dalšími institucemi“  

Termín: 11. 9. 2014, 17:30 – 20:00 

Lektor: PhDr. Ludmila Boková 

Počet účastníků: –  

Workshop se nekonal.  

 

„Komunikace mezi Vámi a dítětem v pubertě, určování hranic, kapesné“  

Termín: 2. 10. 2014, 17:30 – 20:00   

Lektor: Mgr. Jana Knotková  

Počet účastníků: 15  

Máte doma dospívající dítě, se kterým láme těžká puberta?  

Nebo se chcete připravit, až toto komplikované období přijde?  

Můžeme čekat, že u pěstounských dětí právě v tomto období vyplují na povrch věci z jejich minulosti? Jak 

na ně reagovat a jak o nich s dítětem mluvit?  

Je důležité nastavení a dodržování hranic ve výchově? A jak s tím souvisí kapesné?  

„Vztahy a komunikace mezi pěstouny a biologickými rodiči“ 

Termín: 6. 11. 2014, 17:30 – 20:00  

Lektor: Mgr. Natalie Jeníčková  

Počet účastníků: 9 
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Vychováváte dítě své dcery, syna, sourozence či jiného příbuzného? Je těžké s ním komunikovat? Nebo se 

s ním komunikovat vůbec nedá? Jaké máte v této věci možnosti?  

Máte v péči dítě cizí a řešíte asistovaný kontakt s jeho biologickým rodičem? Jak a za jakých podmínek může 

probíhat?  

Cyklus „ZDRAVÍ“ 

„Jak hovořit s dětmi o sexu?“  

Termín: 4. 12.2014, 17:30 – 20:00 

 

Lektor: Mgr. Jana Knotková  

Počet účastníků: 7   

Pokud máte dítě v péči od malička, pak vás jistě napadla stejná otázka, která napadá všechny rodiče: „Kdy si 

sním/ní mám začít povídat o sexu?“ 

A jak reagovat v případě, když se na to začne dítě ptát samo?  

Také obligátní otázka? „Kdy a jak jsem přišel/přišla na svět?“, u vás nabírá další rozměr… 

Máte doma již dospívající dítě a obáváte se například nechtěného těhotenství nebo HIV?  

Jak se s dospívajícím citlivě bavit o jeho /její sexualitě?  

 

 

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN 
 

V prosinci 2014 jsme spustili program Doprovázení pěstounských rodin. Cílem programu je pomoci 

pěstounům vytvořit dětem bezpečné, funkční a podnětné prostředí, ve kterém mohou prožít plnohodnotné 

dětství. Prostřednictvím nabízených služeb chceme pěstounům usnadnit jejich nelehkou a velmi důležitou 

roli v životě dítěte, které z různých důvodů nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči. Zároveň se 

snažíme posílit rodičovské kompetence pěstounů, aby se ve své roli cítili příjemně. 

Všechny služby jsou klientům poskytovány zdarma, podmínkou je uzavření Dohody o výkonu pěstounské 

péče s organizací. 

V rámci doprovázení je klientům poskytována pravidelná podpora sociálního pracovníka, který je zároveň 

prostředníkem při poskytování dalších služeb. Služba také zahrnuje vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně, 

které je na míru přizpůsobeno potřebám pěstounů. 

V rámci programu mohou pěstouni využít těchto služeb: 

 Pomoc a podpora při výchově a péči o dítě 

 Sociálně právní poradenství 

 Psychologické služby 

 Právní služby 
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 Asistovaný kontakt - podpora vztahu s biologickými rodiči 

 Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě 

Program Doprovázení pěstounských rodin zajišťuje sociální pracovnice Bc. Barbora Chvátalová, DiS. ve 

spolupráci s dalšími odborníky. 
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AKCE BAREVNÉHO SVĚTA DĚTÍ, z. s. 
 

 

Kámoši většinu svého společného času věnují přípravě do školy. Každý měsíc se ale snažíme, aby si 

děti mohly od učení trošku „odpočinout“ – proto mají dvojice Kámošů možnost vybrat si z nabídky 

individuálních volnočasových aktivit. 

 

V roce 2014 se z hromadných volnočasových aktivit (dřívějších Hravých odpolední) stala pevná 

součást projektu. Děti a asistenti tak mají možnost potkat se i s ostatními „Kámoši“, se kterými se 

během týdne na hodinách nepotkávají. V letošním roce jsme stihli tyto společné akce: 

 „Hokejové kino“: fandili jsme našim hokejistům na olympiádě 

 Hravé odpoledne, na kterém jsme vyzkoušeli hry, které do BSD přinesl Ježíšek 

 workshop v parkouru s klukama z In Motion 

 Kámoš den, na kterém jsme objevovali kouzlo disc golfu 

 Halloween s americkými přáteli 

 turnaj ve vybíjené 

 celodenní Akční neděli v rámci nového programu zážitkové pedagogiky 

 a závěrečný večírek roku, neboli „Vánoční pohodičku“ 

 

V letošním roce se také podařilo nebývale rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Seznam všech 

institucí a organizací, které nám umožnily volný vstup, najdete níže. Všem velmi děkujeme! 

Děkujeme také Alexovi, americkému studentovi z CET, který každou středu připravoval hodinu 

angličtiny pro naše Kámoše. Thank you!  

 

Nad míru úspěšně proběhl také druhý ročník tábora „Kámoš“. Nápad na jeho pořádání loni 

vzešel od asistentů a letos děti už ani nepočítaly s možností, že by se tábor nekonal. Jsme moc rádi, 

že se vše podařilo zařídit, užili jsme si s Kámoši super červencový týden v jižních Čechách 

v mafiánském stylu. A protože se předchozí pirátská výprava i letošní mafiánské pátrání osvědčily, 

chystáme se na další tábor i v roce 2015 – tentokrát ve stylu Star Wars! 

 

Kromě akcí pro děti z projektu se také konalo každoroční prosincové gastroterapeutické 

setkání. 
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Finanční zpráva 

ROZVAHA v Kč k 31. 12. 2014 

 

 

 

Aktiva celkem 380 755 Pasiva celkem 380 775 

Krátkodobý majetek 

celkem 
380 755 Vlastní zdroje celkem 

- 49 392 

Pohledávky celkem  95 220 Výsledek hospodaření celkem 
- 49 392 

Odběratelé 29 220 
Výsledek hospodaření celkem 

ve schvalovacím řízení 
4 835 

Poskytnuté provozní 

zálohy 
66 000 

Nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let - 54 227 

Krátkodobý finanční 

majetek celkem 
75 550 Cizí zdroje celkem             430 147 

Pokladna  4 483 Krátkodobé závazky celkem             342 479 

Účty v bankách 71 067 Dodavatelé  61 925 

Jiná aktiva celkem          209 984 Zaměstnanci  83 293 

Náklady příštích období 180 000 Závazky k institucím (SP + ZP) 28 169 

Příjmy příštích období  29 984 Daň z příjmů 13 500 

 
 

Závazky ze vztahu k rozpočtu 

orgánů územních samospráv 
89 592 

  Dohadné účty pasivní 66 000 

  Jiná pasiva celkem 87 667 

  Výnosy příštích období 87 667 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v Kč k 31. 12. 2014 

 

 

 

 

 

Náklady celkem 2 815 319 Výnosy celkem 2 820 154 

Spotřebované nákupy 125 782 
Tržby za vlastní výkony a za 

zboží celkem 
866 286 

Spotřeba materiálu 123 594 Tržby z prodeje služeb 866 286 

Spotřeba energie     2 188 Ostatní výnosy celkem 105 

Služby celkem 1 189 482  Úroky 105 

Opravy a udržování 38 948 Přijaté příspěvky celkem 816 663 

Cestovné 6 747 Přijaté příspěvky (dary) 816 663 

Ostatní služby 1 143 787  Provozní dotace celkem 1 137 100 

Osobní náklady celkem 1 492 571  Provozní dotace 1 137 100 

Zákonné sociální pojištění 236 845 

 Zákonné sociální náklady 2 925 

Daně a poplatky celkem 2 800 

Ostatní daně a poplatky 2 800 
 

Ostatní náklady celkem 4 684 

Kursové ztráty 1 223  

Jiné ostatní náklady 3 461 Vysledek hospodaření 4 835 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ v Kč  

 

 

Zdroj Částka Užito v roce 2014 Převod do roku 2015 

Provozní dotace celkem 1 170 783 1 137 100,09 57 682,91 

Městská část Praha 1 110 000 110 000 0 

Městská část Praha 2 186 200 182 055 4 145 

MPSV ČR 586 583 586 583 0 

MHMP 8 000 8 000 0 

MŠMT ČR 130 000 130 000 0 

MČ Praha 13 150 000 90 477,60 59 522,40 

Nadace Terezy Maxové 24 000 0 24 000 

Úřad práce 0 29 984,49 - 29 984,49 

Firemní a ostatní dary celkem 816 663 816 663 0 

Tržby z prodeje služeb celkem 866 286 866 286 0 

Ostatní výnosy celkem 105 105 0 

Výnosy celkem 2 853 837 2 820 154,09 33 682,91 
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LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ, z. s. 
 

 Náš tým 

Mgr. Zuzana Cesneková   od září 2014 předsedkyně spolku 

Mgr. Martina Tomanová  koordinátorka projektu „Kámoš“ 

Bc. Barbora Chvátalová   terénní a klíčový sociální pracovník 

Bc. Klára Pěnkavová koordinátor projektu „Služby pro pěstouny“ a projektu 

„Služby pro odborníky a veřejnost“ 

Milena Petrtýlová   účetní 

Silvie Honzková , Simona Horáková úklid 

Petra Hončíková zakladatelka organizace, do srpna 2014 předsedkyně 

sdružení 

 

 Rada sdružení 

Od srpna 2014: Zuzana Cesneková, Martina Tomanová, Barbora Chvátalová 

 

 Odborná podpora 

PhDr. Ludmila Boková   rodinná konzultantka, moderátor Mezioborové skupiny 

PhDr. Miloslav Čedík   supervizor asistentů, lektor pěstounských komunit 

Mgr. Hana Dobešová   lektorka odborného vzdělávání asistentů 

Mgr. Lenka Kvěchová   lektorka odborného vzdělávání asistentů 

Mgr. Josef Smrž    lektor odborného vzdělávání asistentů 

Mgr. Lada Chaloupková   VTI trenérka, supervizorka, lektorka pěstounských komunit 

Mgr. Milan Černý   supervizor asistentů 

Mgr. Jana Knotková   dětský psycholog, rodinný terapeut 

Mgr. Jan Kareta    právní poradce 

PhDr. Vladislava Moravčíková      lektorka pěstounských komunit  
Vít Hrbáček      lektor pěstounských komunit  
Mgr. Natalie Jeníčková     lektorka pěstounských komunit  
Bc. Viktor Cina     lektor pěstounských komunit  
Mgr. Jan Szutkowski    psycholog   
 
 

  Asistenti v projektu v roce 2014: 

Kristýna Greplová, Iveta Forštová, Veronika Hrdličková, Tomáš Stuchlík, Miroslav Šubrt, Cyril Figmík, 

Jaroslava Bednářová, Ester Hubená, Klára Pěnkavová, Markéta Sookyová, Tomáš Bederka, Gabriela 

Dufková, Filip Hanuš Härtel, Jaroslav Nečas, Anna Šujanová, Kamil Kreisinger, Viktor Kuchtiak, Květa 

Cinglová, Andrea Čákorová, Jakub Drahoš, Ester Fischerová, Tereza Hroníková, Jan Klika, Jakub 

Kořistka, Štěpán Mezenský, Venzhöferová Magda. 

 

  Spolupracující instituce 

Dětské domovy a dětské domovy se školou: 

DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na Jezeře, VÚ, 

DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD 
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Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ 

Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory 

 

Základní školy: 

Havlíčkovo náměstí, Mezi školami, Vinohradská, Nám. Currie, Záběhlice, Zlíchov, Grafická, 

Křesomyslova, Brdíčkova, Kořenského, Na Balabence , Na Smetance, Bronzová, Trávníčkova, Gutha 

Jarkovského, Londýnská, Jana Masaryka, Vodičkova, V Rybníčkách, Botičská, Janského, Sázavská, 

Uhelný trh, Klausova, U Krbu, Řeporyje, Sýkorova, Jakutská, Resslova 

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí: 

OSPOD městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 10, Praha 13 
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NAŠI PODPOROVATELÉ A SPONZOŘI 
 

 

 Dárci: 

 

Hampshire Melounová, s. r. o. 

Tomáš Bederka 

Passerinvest Group, a. s. 

Martin Urban 

In Motion – Daniel Samek 

Alena Pěnkavová 

Yves Rocher 

LMC, s. r. o. 

Jágr team, s. r.o. 

Střída sport, s. r. o. 

 

 Sponzoři volnočasových aktivit v projektu „Kámoš“ 

Box Club Palaestra 

Neviditelná výstava 

Zoo Praha 

Centrum tance 

ZŠ Sázavská 

YOYO Store 

Masáže – Martina Bínová 

Muzeum Lega 

parkourová skupina In Motion  

Premiere Cinemas 

Aquacentrum Šutka 

Chocolate City Company 

Arcade hry 

Galerie umění pro děti 

Království železnic 

Hudební kavárna Dadap 

CET Academic Program 

 

 Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář: 

 

Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Natalie Jeníčková, Blanka Sedláčková, Parisa Zargari, Mgr. Martina 

Tomanová, Bc. Lenka Fořtová, Bc. Martina Vargová, Mgr. Jakub Marek, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Alena 

Zouplnová , Mgr. Rastislav Pacák  

 

 Podporovatelé: 

pan Vladimír Starosta  zajištění dopravy na tábor „Kámoš“ 

Miroslav Šubrt   pomoc s počítači, vytvoření programu interní databáze 
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Mgr. Jan Kareta   právní poradenství 

pan Patrik Bém   poskytnutí prostor pro hromadnou volnočasovou aktivitu 

Bc. Tomáš Bederka  zajištění účasti na plese Pedagogické fakulty UK 

Fruitisimo   zakoupení vánočních přání 

Česká kancelář pojistitelů zakoupení vánočních přání 

Elektrowin, a. s.   zakoupení vánočních přání 

Fresh services, s. r. o.  zakoupení vánočních přání 

Walmark, a. s.   zakoupení vánočních přání 

ARBN, s. r. o.   zakoupení vánočních přání 

 

 

 Dotace a granty 

Městské části Praha 1, 2, 10, 13 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Magistrát hl. města Prahy 

Ministerstvo školství ČR 

 


