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ÚVOD 
 

 

Zdravíme všechny příznivce Barevného světa dětí, z. s.!  
 

Rokem 2015 jsme se volně přehoupli do druhé dekády působení v oblasti péče o ohrožené děti. Pokračovali 

jsme v rozjetých projektech a ať už přímo, či nepřímo podporovali biologické a pěstounské rodiny. Vznikla 

celá řada nových služeb, navyšovali jsme kapacity projektů a snažili jsme se o jejich intenzivnější propojování 

skrze společné klienty.  

 

Náš užší tým se po delší době výrazně rozrostl – o fundraiserku Olgu, sociální pracovnici v projektu „Kámoš“ 

Janu a klíčovou pracovnici programu Doprovázení pěstounských rodin Bětku. Širší tým také získal řadu posil, 

konkrétně se pak o nich dočtete v kapitolách o fungování našich jednotlivých projektů. Již druhým rokem 

pokračoval užší tým v supervizích s Mgr. Evou Reitmayerovou, které tímto děkujeme za podporu  

a cenné rady!   

 

Tato výroční zpráva by měla být mimo jiné i připomenutím, čeho všeho jsme za loňský rok dosáhli a na co 

budeme ještě dlouho rádi vzpomínat. Tím nejdůležitějším momentem pro nás dozajisté bylo podzimní 

stěhování do nových a větších prostor v ulici Pod Nuselskými schody. Další významnou událostí loňského roku 

pak byl Barevný den dětí na Náměstí Míru. Takovouto velkou rodinnou akci jsme uspořádali zcela poprvé a 

díky dobrým ohlasům dozajista ne naposledy.  

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se v loňském roce zapojili do aktivit Barevného světa dětí, z. s., za 

intenzivní podporu a přízeň pak zejména našim sponzorům, odborníkům, lektorům 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!  

 

A teď se již pojďme společně podívat na to, co se u nás všechno v roce 2015 událo. Přejeme příjemné čtení! 

 

Tým Barevného světa dětí, z. s.     
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ORGANIZAČNÍ PAVOUK  
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O NÁS 

 

„Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina“ 
 

Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí buď vlastní, nebo náhradní rodiny, 

kde může rozvíjet svůj potenciál. Naší vize se snažíme dosáhnout prostřednictvím podpory rodinného 

prostředí, posílením znalostí a dovedností rodiče i dítěte a další odbornou podporou alternativ  

k ústavní péči.  

 

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy obtížně řešitelné. Na základě 

našich dlouholetých zkušeností však věříme, že někdy stačí „jen“ v pravou chvíli podat pomocnou ruku... 

Tuto ruku našim klientům podáváme již od roku 2004. Za tu dobu jsme realizovali několik různých projektů 

jako „Přibližování profesí“, „Právní a občanské minimum pro školáky“, „Barevná pastelka“ či projekt 

„Systémové zavádění speciálního programu proti šikanování v regionu Prahy“ a na něj navazující projekt 

„Šikana“. V současné době se aktivně věnujeme třem projektům: „Kámoš“, „Služby pro pěstouny“  

a „Služby pro odborníky a veřejnost“.  

 

STATUS, POVĚŘENÍ A ČLENSTVÍ  

Organizace Barevný svět dětí, z. s. je registrovaná ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem 

v Praze pod oddílem L, vložkou 14810. Dle nejaktuálnějšího rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy je 

organizace pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:  

1. Výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní 

ochrana zaměřuje /§ 6/. 

2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 

písm. a)/.  

3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte  

a při péči o dítě zdravotně postižené. 

4. V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu /§ 11 odst. 1 písm. c)/. 

5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.  

6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o 

výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 

výchovnou a poradenskou péči poskytnout.  

 

Barevný svět dětí, z. s. je členem:  

 Asociace Dítě a Rodina  

 Adresáře služeb v NRP Střediska náhradní rodinné péče 

 Projektu Komunikační mosty Nadace J&T  

 Týmu skupiny Systému včasné intervence na Praze 2 (SVI)  
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NAŠE ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ZÁSADY 

– zastřešujícím cílem všech činností organizace je ochrana zájmů dítěte 

– přístup ke klientům je přátelský, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující 

– všechny služby jsou poskytovány klientům nediskriminačně – bez ohledu na jejich náboženské 

přesvědčení, sociální status nebo etnickou příslušnost 

– ucelenost, provázanost a návaznost práce s rodinami i jejich širším okolím  

– dlouhodobá a kontinuální práce 

– doprovázení 

– mezioborový přístup 

– aktivní zapojení samotných klientů, ti nejsou jen pasivními příjemci pomoci 

– prorodinný přístup 

– individuální přístup (zohledňování věkové a sociální různorodosti klientů, zohledňování individuality 

a aktuálních potřeb všech členů rodiny) 

– respekt a vzájemná důvěra 

– zaměstnanci se v práci řídí základními obecnými principy sociální práce a jejich jednání je v souladu  

s etickým kodexem sociálních pracovníků 

– všichni zaměstnanci plní etický závazek; dodržují etický kodex, tedy především zachovávají 

mlčenlivost a respektují lidská práva dle Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte 

– pokud situace dospěje do bodu, kdy je ohrožen zdravý vývoj dítěte, postupují zaměstnanci v souladu 

s §9a, odst. 1 a kontaktují příslušné úřady 
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NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY  
 

Projekt „Kámoš“ 
Tento náš nejdéle běžící projekt (funguje nepřetržitě již od roku 2005) poskytuje služby na podporu sociálně 

slabých a znevýhodněných rodin. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým dětem, které se nacházejí  

v obtížné životní situaci a předcházet tak jejich umisťování do ústavní péče. 

Cílová skupina:  

 sociálně slabé a znevýhodněné rodiny z evidence OSPOD 

 děti s poruchou učení nebo chování 

 děti ohrožené ústavní výchovou 

SLUŽBY PRO DĚTI   

Děti mohou být ohroženy nejen selháváním v rizikových sociálních situacích, ale také citovým strádáním  

a nedostatečnými podněty k rozvoji jejich kompetencí a nadání. Děti v rámci projektu párujeme s pečlivě 

vybranými asistenty – velkými Kámoši. Ti se pak na celý školní rok (a často i několik let) stávají jejich průvodci, 

pomocníky, důvěrníky, prostě staršími kamarády, kterým se mohou s čímkoliv svěřit a kteří jím pomohou, 

když to potřebují.  

A čím tráví Kámoši společně čas?  

Dvojice Kámošů se pravidelně schází dvakrát týdně na doučování; procvičují nejpotřebnější předměty, 

případně se připravují na přijímací zkoušky na SŠ. Postupují podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), 

který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se školou. Minimálně jednou za měsíc 

pak společně chodí na různé volnočasovky, na nichž společně objevují, co by malého Kámoše mohlo bavit a 

v čem by se mohly rozvíjet jeho zájmy.  

Systém volnočasových aktivit (VČA) 

 individuální VČA 

 hromadné VČA 

 letní tábor 

 

Asistenti a jejich vzdělávací program  

S našimi asistenty nespolupracujeme na bázi dobrovolnictví, ale formou dlouhodobé spolupráce, za 

kterou pobírají symbolickou odměnu. Aby naši asistenti byli připraveni na různé (zátěžové) situace, 

které mohou nastat, procházejí rozsáhlým vzděláváním. Hned v úvodu spolupráce absolvují 

celovíkendový vzdělávací seminář, následovaný je dalšími celodenními semináři s odborníky z praxe 

(psychologové, pedagogové, speciální pedagogové apod.). Každý měsíc se asistenti účastní případové 

supervize. V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou VTI (videotrénink 

interakcí).   

 

ODBORNÉ SLUŽBY PRO RODIČE 

Dospělé klienty, tj. rodiče a pěstouny dětí zapojených do projektu, ohrožuje především stresová zátěž spojená 

s řešením často krizové finanční situace rodiny. Zdarma poskytovanými službami (hlavně psychologickou 

podporu a výchovným poradenstvím) se snažíme cílit na zlepšení sociální situace ohrožené rodiny a zabránění 

dalšího sociálního selhávání. 

Poskytované služby:   

 Terénní sociální pracovník  

 Rodinný terapeut 

 Dětský psycholog 

 Právní a finanční poradce  
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NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY  

Projekt „Služby pro pěstouny“ (PSP)  

Od roku 2013 podporujeme celé pěstounské rodiny tak, aby i děti, které nemohou vyrůstat se svou vlastní 

rodinou, mohly prožít dětství v podnětném a milujícím prostředí. Posláním projektu je poskytovat komplexní 

služby a podporu náhradním rodinám, zvyšovat kvalitu života svěřených dětí i pěstounů a citlivě reagovat na 

jejich aktuální potřeby. Zajišťujeme průběžné vzdělávání a psychologicko-sociální podporu, uzavíráme 

dohody o výkonu pěstounské péče a rodiny doprovázíme.  

Cílová skupina:  

 pěstouni (jednotlivci, páry) 

 děti umístěné v pěstounské péči – ať už u svých příbuzných (prarodičů, sourozenců, atd.), nebo  

v rodině cizí 

 spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmi pěstounů, pokud se  

v rodině vyskytují  

Služby poskytujeme všem pěstounským rodinám: nejen těm, které doprovázíme, ale i těm, které uzavřely 

dohodu s jinou pověřenou organizací či s orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

KOMUNITNÍ PROGRAM 

V Komunitním programu dlouhodobě sdružujeme uzavřené skupiny vzájemně se podporujících 

pěstounských rodin. Program je postaven na principu partnerství a spolupráce mezi pěstounskými rodinami 

a stálými lektory. Je určen všem členům náhradní rodiny: pěstounům a jejich partnerům – kteří tvoří dospělé 

komunity; svěřeným dětem a jejich sourozencům – kteří tvoří dětské komunity. Komunity se scházejí v 

průběhu roku na několika sobotních (celodenních/půldenních) setkáních; pořádáme pro ně také víkendové 

vzdělávací pobyty. Pěstouni si programem plní povinné vzdělávání. Na pravidelných setkáních členové 

dospělé komunity sdílí své zkušenosti, vzájemně se podporují a upevňují své rodičovské kompetence. Děti se 

zase pomocí společně prožívaných aktivit (pohybových, výtvarných, hudebních aj.) zábavnou formou učí 

(nebo spíše utužují) pravidla dobré komunikace a spolupráce.  

SKUPINOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

Pro pěstouny pravidelně pořádáme praktické semináře, tzv. workshopy zaměřené na témata, která nejčastěji 

řeší, jako je výchova svěřených dětí, komunikace a jednání s biologickou rodinou dítěte apod. 

Našich workshopů se mohou pěstouni účastnit občas, nebo je absolvovat pravidelně a vzdělávat se tak po 

celý rok. Podrobně se zaměřují vždy na jedno nebo více souvisejících aktuálních témat, a to praktickou  

a interaktivní formou. Pořádáme také speciální workshopy na přání pěstounů či OSPOD.  

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Pěstounům, kteří se neradi vzdělávají ve skupinách, popř. řeší intimní otázky související s výchovou svěřených 

dětí, které nechtějí sdílet s ostatními pěstouny, nabízíme program Individuálního vzdělávání.  

Členy týmu lektorů jsou zkušení odborníci s bohatou praxí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní 

rodinné péče a školství. Mezi nejčastěji řešená témata patří např. podpora sociálních a výchovných 

dovedností, poruchy učení a chování svěřených dětí, mezigenerační komunikace apod.  

PODPŮRNÉ SLUŽBY  

V rámci programu Podpůrné služby spolupracujeme s celou řadou zkušených odborníků a můžeme tak 

pěstounům nabídnout komplexní seznam služeb. 

Nabízené služby: 

 Psycholog pro dospělé (muž i žena) 

 Psycholog pro děti (muž i žena) 

 Rodinný terapeut 
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 Speciální pedagog, etoped 

 Sociální pracovník 

 Právní poradce 

 Finanční poradce 

 Videotrenér interakcí 

 Supervizor 

 Mediátor 

 

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

Jedním ze základních práv pěstounů je dlouhodobé doprovázení jedním člověkem, který rodinu v průběhu 

pěstounské péče podporuje. V rámci programu Doprovázení pěstounských rodin nabízíme našim klientům 

podporu v různých situacích a komplexní balík odborných služeb, které mohou zdarma využít. Na základě 

uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s Barevným světem dětí, z. s. navazuje s rodinou dlouhodobý, 

bezpečný a důvěrný vztah náš klíčový pracovník.  

Poskytované služby: 

 Pomoc a podpora při výchově a péči o svěřené dítě 

 Sociálně právní poradenství 

 Psychologické služby 

 Právní služby 

 Asistovaný kontakt – podpora vztahu s biologickými rodiči 

 Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě 

 Pomoc při navyšování znalostí a kompetencí náhradního rodiče 

 Podpora zvyšování si znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě (nabídka různých forem vzdělávání)  
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NAŠE SOUČASNÉ PROJEKTY  

Projekt „Služby pro odborníky a veřejnost“ (PSOV) 

Již od samého počátku naší činnosti se snažíme o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou 

veřejnost. Posláním projektu je poskytovat takové služby a podporu odborníkům z oblasti rodinné politiky,  

aby v konečném důsledku měly vliv na zvyšování kvality života dětí a jejich rodin. Projekt přispívá ke zlepšení 

komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky, zprostředkovává komunikaci se zákonodárci a 

propaguje tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké laické veřejnosti.  

Cílová skupina:  

 odborníci a pracovníci z praxe v oblasti SPOD a NRP 

 veřejnost, která se zajímá o témata týkající se rodinné politiky, SPOD a NRP 

MEZIOBOROVÁ SKUPINA  

Mezioborová skupina je již od roku 2009 určena odborníkům z oblasti péče o ohrožené děti a mládež  

a náhradní rodinné péče. Cílem skupiny je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky s přesahem  

k legislativním změnám. Členy Mezioborové skupiny jsou sociální pracovníci, kurátoři, učitelé a ředitelé 

základních a středních škol, výchovní poradci, metodici primární prevence a školní psychologové, zástupci 

NNO a nadací, policisté, soudci ad. Na speciální setkání MS zveme též zástupce příslušných ministerstev  

a obou komor Parlamentu ČR.  

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 činnosti a nových projektů různých organizací.  

SEMINÁŘE  

V rámci tohoto programu pořádáme pravidelné Diskusní semináře pro širokou laickou i odbornou veřejnost. 

Semináře mají formát otevřených interaktivních setkání, která se soustředí vždy na jedno téma z oblasti práv 

ohrožených dětí a mládeže nebo práce s ohroženou či náhradní rodinou. Naše semináře jsou zdarma, resp. 

za dobrovolné vstupné. Probíhají formou diskuse a vždy se snaží dané téma a problematiku nahlédnout z co 

nejvíce možných úhlů pohledu. To zajišťují profesionálové z praxe, vždy odborníci na dané téma, kteří jsou 

zváni do hlavního diskusního panelu.  
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LIDÉ ZA BAREVNÝM SVĚTEM DĚTÍ 

 
Rada Spolku 

Mgr. Zuzana Cesneková  

Mgr. Martina Tomanová 

Bc. Barbora Chvátalová 

 

Náš tým 

Mgr. Zuzana Cesneková – předsedkyně spolku 

Mgr. Martina Tomanová – koordinátor projektu „Kámoš“ 

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

a veřejnost“ 

Bc. Barbora Chvátalová – vedoucí programu „Doprovázení pěstounských rodin“ a klíčový pracovník  

Mgr. Jana Nedomová –  sociální pracovník projektu „Kámoš“ 

Alžběta Rychecká – klíčový pracovník programu „Doprovázení pěstounských rodin“  

Olga Janžurová – fundraiser  

Milena Petrtýlová – externí účetní 

Šárka Senoussaoui – úklid 

Táňa Císařová – úklid 

Lyudmyla Suslina – úklid 

  

Lidé za projekty  

Projekt „Kámoš“   

Asistenti: Ester, Cyril, Kuba, Markéta, Terka, Gábina, Jarda, Kamil, Viktor, Květa, Štěpán, Kuba K., Magda, 

Andrea, Andrej, Bára, Claudia, Honza N., Honza M., Kryštof, Lída Š., Lída M., Míša, Petr 

Odborníci:  

PhDr. Miloslav Čedík  supervizor asistentů  

Mgr. Lada Chaloupková  VTI trenér, 

Mgr. Monika Havlíčková supervizor asistentů 

Mgr. Milan Černý  supervizor asistentů 

Mgr. Jan Kareta   právní poradce  

Mgr. Ludmila Repovská  právní poradce 

Mgr. Jan Szutkowski   psycholog   

Mgr. Klára Antelová  psycholog 

 

Lektoři seminářů pro asistenty:  

PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Milan Černý, Bc. Barbora Chvátalová, PaeDr. Michaela 

Vítečková, Vít Hrbáček, Tereza Hroníková, Mgr. Alexandra Augustová, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Tereza 

Przeczková, Mgr. Lada Chaloupková 

Projekt „Služby pro pěstouny“   

PhDr. Miloslav Čedík   garant a lektor Komunitního programu pro dospělé  

Mgr. Lada Chaloupková  lektor Komunitního programu pro dospělé  

PhDr. Vladislava Moravčíková    lektor Komunitního programu pro dospělé 

Vít Hrbáček                 lektor Komunitního programu pro dospělé 

Mgr. Natalie Jeníčková   lektor Komunitního programu pro dospělé  

Bc. Viktor Cina    lektor Komunitního programu pro dospělé  
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Bc. Jaroslava Bednářová  garant programů pro děti a lektor Komunitního programu pro děti  

Martin Vodehnal   garant programů pro děti a lektor Komunitního programu pro děti 

Tereza Hroníková   lektor Komunitního programu pro děti 

Mgr. Vlastimil Dubský  lektor Komunitního programu pro děti 

Viktor Kuchtiak   lektor Komunitního programu pro děti 

Květa Cinglová   lektor Komunitního programu pro děti 

Jakub Drahoš   lektor Komunitního programu pro děti 

Mgr. Rastislav Pacák   lektor programu Individuální vzdělávání  

Mgr. Jan Szutkowski   psycholog   

Mgr. Klára Antelová  psycholog 

Mgr. Jan Kareta   právní poradce 

Mgr. Ludmila Repovská  právní poradce 

Mgr. Andrea Vyskočilová  mediátor 

JUDr. Simona Bílá Srníková mediátor 

Mgr. Zuzana Cesneková  finanční poradce 

Ing. Pavel Trávníček  finanční poradce  

Projekt „Služby pro odborníky a veřejnost“   

PhDr. Ludmila Boková – moderátor Mezioborové skupiny 

 

Spolupracující instituce 

Dětské domovy a dětské domovy se školou: 

DD Dolní Počernice, DD Radost 

Základní školy: 

Práčská; Mohylova; Bronzová; Trávníčkova; Klánovice; Gutha Jarkovského; Mezi školami; Nám. Currie; 

Záběhlice; Zlíchov; Křesomyslova; Nám. Míru; Brdíčkova; Modrá škola; Londýnská; Vinohradská; Na 

Smetance; Gutha Jarkovského; Londýnská; Brigádníků; Brdíčkova; Uhelný trh; Klausova; Řeporyje; Jánského; 

Sázavská; V Rybníčkách 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí: 

OSPOD městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 13, 

Praha 15, Praha 16, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22 a OSPOD Havlíčkův Brod 
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AKCE BAREVNÉHO SVĚTA DĚTÍ  

BAREVNÝ DEN DĚTÍ aneb STAŇ SE SUPERHRDINOU! 

V listopadu 2015 jsme si splnili přání a dodatečně oslavili společně s veřejností naše kulaté jubileum.  

A to velkou rodinou akcí 4. listopadu na Náměstí Míru. Akci Staň se superhrdinou! zaštítila místostarostka 

Prahy 2 Alexandra Udženija a moderovala ji Eva Klementová.  

Na pódiu kromě naší předsedkyně Zuzky Cesnekové, dlouholetého spolupracovníka Míly Čedíka  

a koordinátorky PSP a PSOV Kláry Pěnkavové vystoupila celá řada dalších hostů. Talavan představil tradiční 

školu Tchaj-ťi a Čchi-kung, HSCP předvedl ukázku reálné sebeobrany, z Centra tance dorazily instruktorky 

Hoopingu a Zumby a vystoupil také dětský sbor Českého rozhlasu. Prosluněný Barevný den dětí pak zakončil 

skvělý koncert The Bugles (The Beatles revival) a ohnivá show naší velké Kámošky Terez.    

Děti měly celé odpoledne možnost přihlásit se do naší Školy superhrdinů, kde v různých soutěžích 

prokazovaly, že mají potřebné schopnosti na to stát se superhrdiny. Společně s rodiči a dalšími návštěvníky 

si mohly navzájem přát různé hezké věci na naší Zeměkouli přání (a symbolickou částkou tak přímo přispět 

na naše aktivity) a na stáncích si také třeba dát svařený Cider a polabský mošt, domácí koláče či dýňovou 

polévku.  

Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, a také všem 

sponzorům a realizátorům akce. Bez Vás bychom to nedokázali! 

 

GASTROTERAPIE 2015 

Tradiční předvánoční setkání s kolegy a příznivci Barevného světa dětí se uskutečnilo ve čtvrtek 10. prosince 

2015. Leitmotivem Gastroterapie tentokrát bylo „Slané a sladké k pivu i vínu“ – téma a zároveň zadání 

tradiční soutěže o nejlepší laskominu, do které se letos zapojilo rekordních 28 účastníků. Nakonec hlavní cenu 

poroty, které jako vždy předsedal prezident Gastroterapeutické společnosti Míla Čedík, i cenu publika vyhrály 

pikantní kostky.   

Letos jsme kromě pivovaru Svijany byli podpořeni také firmou Vinný král. A tak si hlavní vítězka domů 

odnášela lahev archivního vína a všichni účastníci mohli na baru „koštovat“ jak tankové pivo, tak i vína 

z různých koutů světa (nejvíce asi všem chutnalo medové víno). Kromě ochutnávek jídla a pití se mohli 

účastníci Gastroterapie také podívat na video ze života Barevného světa dětí v roce 2015, ve skupinách si 

zahrát Gastrokvíz anebo si zatancovat na živě mixovanou hudbu DJ Lu Michell.   
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PROJEKT „KÁMOŠ“ V ROCE 2015 
 

MARTINA TOMANOVÁ – koordinátor projektu  

„Jsem moc ráda za to, že se nám v tomto roce podařilo pro Kámoše nebývale rozšířit nabídku 

volnočasovek. A pro rok 2016 si přeji, aby se nám podařil rozjet projekt Víkendovky a abychom mohli 

s dětmi v každém pololetí vyrazit na nějaké dobrodružství s přespáním, které vyvrcholí letním 

táborem.“  

Projekt v roce 2015 pokračoval v přenastaveném systému podpůrných služeb pro rodiny ze školního 

roku 2014/2015, ale zároveň také přinesl školním rokem 2015/2016 novinky v rámci volnočasových 

aktivit. Došlo k řadě personálních změn. Z pozice sociální pracovnice odešla Bc. Bára Chvátalová a na 

její místo v srpnu nastoupila Mgr. Jana Nedomová. Psycholožka Mgr. Jana Knotková odešla na 

mateřskou dovolenou, nahradila ji Mgr. Klára Antelová. Do tříčlenného týmu supervizorů pak nově na 

místo Mgr. Lady Chaloupkové přibyla Mgr. Monika Havlíčková.  

Klienti v roce 2015 

Do projektu bylo v roce 2015 zapojeno celkem 38 rodin, z toho 7 rodin mělo v projektu více 

sourozenců. Dětských klientů bylo zapojeno celkem 45. Nejvíce pak bylo dětí z Prahy 2 (11 

pokračujících dětí a 3 nové děti), z Prahy 13 (7 a 3), z Prahy 1 (8 a 1) a z Prahy 10 (4 a 3).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Děti v roce 2015

Kluci Dívky
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Asistenti v roce 2015 

Do projektu se zapojilo celkem 24 velkých Kámošů: 12 asistentů a 12 asistentek. Jejich vzdělávací 

program vypadal takto:  

 

 
ČASOVÁ 

DOTACE 
LEKTOŘI TÉMA 

Pravidelná měsíční 

supervize 

15 hodin 

(1,5 

hodiny/měsíc) 

PhDr. Miloslav Čedík 

Mgr. Monika Havlíčková 

Mgr. Milan Černý 

V závislosti na příbězích, které asistenti přinesou 

Úvodní vzdělávací 

víkendový seminář 
21 hodin 

Bc. Barbora Chvátalová 

PhDr. Miloslav Čedík 

Mgr. Milan Černý 

Hranice v práci s dětmi, supervize, kompetence, 

videotrénink interakcí, krizové situace, prožitkový 

workshop 

Celodenní 

vzdělávací semináře 

24 hodin 

(4 x 6 hodin) 

PaeDr. Michaela 

Vítečková 

Vítek Hrbáček 

Tereza Hroníková 

Mgr. Alexandra 

Augustová 

Mgr. Josef Smrž 

Mgr. Tereza Przeczková 

 

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 

 

Volnočasovky 

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

a organizací, které nám umožnily volný vstup, najdete v kapitole Naši podporovatelé a sponzoři. Všem 

velmi děkujeme! Děkujeme také Emmě, americké studentce z CET, která každou středu připravovala 

hodinu angličtiny pro vybrané Kámoše. Thank you!  

V roce 2015 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: 

 leden: Beauty Workshop a Parkour Workshop s InMotion  

 únor: Kámošské kino – promítání Hvězdných válek 

 březen: návštěva lanového centra Proud a Workshop v sebeobraně 

 duben: Narozeninová party pro všechny Kámoše, Rytmický workshop se studiem NABOSO  

 červen: Beatbox workshop a Kámoš den 

 červenec: Kámoš tábor 2015 „Star Wars“  

 listopad: Halloween s americkými přáteli z CET a vyrábění lampionů 

 prosinec: Bowling v Továrně  
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Kámoš tábor 2015 „Star Wars“ 

Na začátku července proběhl nad míru úspěšně třetí ročník tábora pro děti z projektu „Kámoš“, a to 

na novém tábořišti ve Velké Bukovině ve východních Čechách. Letošním tématem celotáborovky byly 

všemi oblíbené Hvězdné války. A tak se z dětí stali mladí Padawani, kteří se v Jedi Academy setkali 

s nejznámnějšími Rytíři Jedi, u kterých mohli po celý týden trénovat a zdokonalovat ve svých 

schopnostech, jako je spolupráce, empatie, kreativita, rychlost, zručnost apod. Závěrem tábora pak 

Padawani prokazovali svou Sílu v Turnaji šesti sil. Jsme moc rádi, že se to nakonec podařilo všem,  

a tak s námi do Prahy zpátky dorazilo 26 nových rytířů Jedi    

 

Odborné služby pro rodiče  

Situace, které rodiny v roce 2015 nejčastěji řešily: 

 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 

 

Rodiče nejvíce využívali služby sociálního pracovníka, dále psychologicko-terapeutické služby a právní 

poradenství.   
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PROJEKT „SLUŽBY PRO PĚSTOUNY“ V ROCE 2015 

KLÁRA PĚNKAVOVÁ – koordinátor projektu  

„Jsem ráda, že se nám letošní rok podařilo ustálit tým lektorů a odborníků. A také za to, že jsme 

společně s garanty programů pro děti udělali veškeré přípravné kroky k tomu, abychom v roce 2016 

mohli naplno rozjet program VíkendOFFky. Na ten se opravdu moc těším! V rámci něho totiž budeme 

pořádat celovíkendové akce pro děti v náhradní rodinné péči a jejich sourozence. Zažijeme 

dobrodružství, „pokecáme“ mezi kamarády, budeme hrát hry zaměřené na spolupráci a sebepoznání 

a do Prahy se budeme vracet s nezapomenutelnými zážitky  

Projekt se v roce 2015 výrazně rozrostl, jak v počtu klientů, tak i personálně, přibyly nové služby. 

Z původních Komunit vznikl Komunitní program, Workshopy se transformovaly v program Skupinové 

vzdělávání. Nově pak vznikly programy Podpůrné služby, Individuální vzdělávání a Doprovázení 

pěstounských rodin, jehož novou vedoucí se stala Bc. Barbora Chvátalová.  

KOMUNITNÍ PROGRAM  

V roce 2015 jsme vytvořili již pátou komunitní skupinu, poprvé složenou z rodin různých městských 

částí. Tři komunity se scházely na pravidelných setkáních v Praze, dvě komunity s námi již tradičně 

vyjely na víkendový vzdělávací pobyt – tentokrát do Bartošovy pece v Českém ráji. Na začátku roku se 

garanty programů pro děti stali Bc. Jaroslava Bednářová a Martin Vodehnal. Do týmu lektorů 

Komunitního programu pro děti jsme pak dále přijali Květu Cinglovou, Mgr. Vlastimila Dubského 

(kterého v říjnu 2015 nahradil Viktor Kuchtiak), Terezu Hroníkovou a Jakuba Drahoše.       

SKUPINOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

V roce 2015 jsme uspořádali v rámci tří tematických cyklů Zdraví, Vztahy a Identita celkem deset 

workshopů. Dále se nám podařilo uspořádat čtyři speciální workshopy – jeden na zakázku pěstounů a 

v našich prostorách a tři na zakázku a v prostorách MČ Praha 17.  

Workshopy 

Cyklus Zdraví 

Téma Co vám neřekli o očkování? 

Termín 22. ledna 2015  

Lektor  Martina Suchánková 

Počet účastníků  8  

Zastoupení MČ 18, 6 

Téma Jak na zdravý životní styl? 

Termín 5. února 2015  

Lektor  MUDr. Kateřina Cajthamlová 

Počet účastníků  15 

Zastoupení MČ 1, 2, 6, 10, 13, 18 a D 

Cyklus Vztahy 

Téma Jak poznám, že je moje dítě zapojeno do školní šikany? 

Termín 5. března 2015 

Lektor  Vít Hrbáček 

Počet účastníků  8 

Zastoupení MČ 2, 10, 18, 19 a D   
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Téma Jak mluvit s dítětem, aby poslouchalo? Jak poslouchat, aby mluvilo? 

Termín 9. dubna 2015 

Lektor  Mgr. Jan Szutkowski 

Počet účastníků  19  

Zastoupení MČ 2, 3, 10, 13, 18, 19 a D 

Téma Jak upevňovat sourozenecké vztahy ve své rodině? 

Termín 14. května 2015 

Lektor  Mgr. Martina Vančáková  

Počet účastníků  9 

Zastoupení MČ 3, 10, 16, 18 

Téma Jak společně a bezpečně trávit volný čas se svěřeným dítětem? 

Termín 4. června 2015  

Lektor  Bc. Jaroslava Bednářová 

Počet účastníků  9 

Zastoupení MČ 2, 10, 13, 18 a D 

Cyklus Identita  

Téma Identita svěřeného dítěte - jakými způsoby ji můžeme podporovat? 

Termín 17. září 2015 

Lektor  Mgr. Martina Vančáková 

Počet účastníků  13 

Zastoupení MČ 2, 3, 10, 13, 15, 16, 18, 22 

Téma Rodič vs. Prarodič - kdo jsem?  

Termín 22. října 2015  

Lektor  Mgr. Natalie Jeníčková  

Počet účastníků  13 

Zastoupení MČ 2, 3, 7, 10, 15, 22 a D 

Téma Zlomové situace v životě náhradní rodiny 

Termín 5. listopadu 2015 

Lektor  Mgr. Jan Szutkowski  

Počet účastníků  13  

Zastoupení MČ 2, 3, 10, 19 a D 

Téma Různé formy a styly výchovy  

Termín 3. prosince 2015 

Lektor  Mgr. Rastislav Pacák 

Počet účastníků  12  

Zastoupení MČ 2, 3, 10, 19 a D 
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Speciální workshopy   

Téma Finanční gramotnost 

Termín 2. března 2015 

Lektor  Mgr. Pavel Trávníček 

Počet účastníků  15  

Zastoupení MČ 17 

Téma Proč děti lžou?  

Termín 18. června 2015  

Lektor  Mgr. Jan Szutkowski  

Počet účastníků  17 

Zastoupení MČ 1, 2, 3, 10, 18, 19, 22, D 

Téma Proč děti lžou?  

Termín 2. listopadu 2015 

Lektor  Mgr. Jan Szutkowski  

Počet účastníků  16 

Zastoupení MČ 17 

Téma Rodič vs. Prarodič - kdo jsem?  

Termín 7. prosince 2015 

Lektor  Mgr. Natalie Jeníčková 

Počet účastníků  14 

Zastoupení MČ 17 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na místo lektora Individuálního vzdělávání jsme přijali Mgr. Rastislava Pacáka.  
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PODPŮRNÉ SLUŽBY  

V rámci programu byla v roce 2015 nejvíce využívána služba doprovázení, dále psychologicko – 

terapeutické služby a právní poradenství.  

 

 

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN   

BARBORA CHVÁTALOVÁ – vedoucí programu  

„Po loňském roce plném změn se těším na zlepšování stávajících služeb. A také na Rodinovky, kde 

očekávám velký zájem ze strany dětí i samotných pěstounů. Cílem bude pravidelně poskytovat 

rodinám ucelený a jednoduchý přehled o akcích v místě jejich bydliště, které mohou zdarma navštívit, 

předat jim tipy na výlety, zajistit volné vstupenky na kulturní akce apod. Zkrátka pomoci pěstounům 

strávit s dětmi příjemné chvíle, ze kterých si odnesou společné zážitky. Domnívám se, že to je správná 

cesta k harmonizaci prostředí v rodině.“ 

V roce 2015 jsme pokračovali v programu Doprovázení pěstounských rodin. Během roku jsme uzavřeli 

pět dohod o výkonu pěstounské péče, celkově jsme tedy doprovázeli dvacet rodin. Abychom udrželi 

kvalitu služeb poskytovaných pěstounským rodinám, rozhodli jsme se rozšířit náš tým o další klíčovou 

pracovnici. Tou se nakonec po tříkolovém výběrovém řízení stala Alžběta Rychecká.  

Z nabízených služeb rodiny v roce 2015 využívaly zejména psychologickou podporu, respitní péči  

a právní poradenství. Ze zkušeností z praxe vyplynulo, že klientům pomáhá služba Videotrénink 

interakcí. V roce 2016 bychom rádi umožnili využití této služby většímu množství rodin, proto se 

budeme soustředit na získání finančních prostředků, které budou sloužit k pokrytí osobních nákladů. 

V květnu jsme ve spolupráci se Stanicí přírodovědců DDM Prahy 2 uspořádali akci pro děti Chovatelství 

zblízka, tedy hezké odpoledne s domácími i exotickými zvířátky. V prosinci jsme pak zajistili 

pěstounským rodinám možnost zdarma se zúčastnit muzikálu Sněhová královna. Pěstouni  

i děti se mohli po skončení představení podívat do zákulisí a odcházeli plni zážitků a fotek se samotnými 

herci. Tyto akce se setkaly s velkým úspěchem, rozhodli jsme se tedy v tomto duchu pokračovat i 

v příštím roce.  
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PROJEKT „SLUŽBY PRO ODBORNÍKY A VEŘEJNOST“ V ROCE 2015 
 

KLÁRA PĚNKAVOVÁ – koordinátor projektu  

„V roce 2015 se nám podařilo na MS přilákat pedagogy z různých základních i středních škol, což 

považuji za velký úspěch. V příštím roce pak plánujeme navýšit počet Diskusních seminářů a 

Mezioborové skupiny, navýšit počet Vzdělávacích seminářů, vyjíždět s nimi více do krajů.“  

MEZIOBOROVÁ SKUPINA 2015 

V roce 2015 jsme uspořádali celkem čtyři kazuistické semináře. Všechna setkání moderovala naše 

dlouholetá spolupracovnice, PhDr. Ludmila Boková. Oborovému zastoupení nejvíce kralovaly 

neziskové organizace, následované školstvím a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Několikrát nás 

také navštívili zástupci Policie ČR a vězeňské správy.     

 

Termín 12. března 2015 

Prezentace Radana Srncová (Dům dětí a mládeže na Praze 2), představení 
programu Síť - otevřeného klubu pro děti a mládež 

Počet probraných kazuistik  2 

Počet účastníků  20 

Termín  16. dubna 2015 

Prezentace Kateřina Švábíková (Linka důvěry DKC) 

Počet probraných kazuistik 3 

Počet účastníků 14 

Termín 24. září 2015 

Prezentace Zuzana Cesneková, Klára Pěnkavová a Barbora Chvátalová (Barevný 
svět dětí), představení aktuálních služeb, prohlídka nových prostor 

Počet probraných kazuistik  2 

Počet účastníků 16 

Termín 19. listopadu 2015 

Prezentace Tereza Zadražilová (Národní centrum bezpečnějšího internetu) 

Počet probraných kazuistik  1 

Počet účastníků 7 
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DISKUSNÍ SEMINÁŘE 2015 

V roce 2015 jsme pokračovali v jubilejním 10. cyklu diskusních (dříve odborných) seminářů „Naši 

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

dnešní mladé generace.  

Název (Ne)bezpečný volný čas  

Termín 26. února 

Diskusní panel  Mgr. Martina Tomanová (koordinátorka projektu „Kámoš“ Barevného 
světa dětí, z. s.), Bc. Jaroslava Bednářová (pedagog volného času), Mgr. 
Pavla Bohatová (PRAK – prevence kriminality, o.s.) 

Moderátor Bc. Klára Pěnkavová 

Téma - Jak čeští teenageři tráví svůj volný čas? Jak moc se změnil za 
posledních deset, dvacet let?  

- Co dělá metodik primární prevence a pedagog volného času? 
- Volnočasové aktivity projektu Kámoš.  
- Řešení situací z pohledu policie.  

Počet účastníků  9 

Název Co s deváťáky po přijímačkách?  

Termín 30. dubna  

Diskusní panel  PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Zdislava Nováková 

Moderátor Bc. Klára Pěnkavová 

Téma - Prezentace projektu "Hledání pozitivní motivace žáků  
9. ročníků pro aktivní práci ve škole, po úspěšném přijetí na 
střední školu"  

- Debata nad možnostmi pedagogů základních škol  

Počet účastníků  13 

Název Nezaměstnanost mladých lidí   

Termín 1. října  

Diskusní panel  Mgr. Martin Úlovec (Národní ústav pro vzdělávání), Mgr. Markéta 
Žáková (Národní informační centrum pro mládež NÚV), Zuzana 
Papíková (Nestlé, Aliance pro mladé)  

Moderátor Bc. Klára Pěnkavová 

Téma - V Česku je míra nezaměstnanosti mladých v porovnání  
s ostatními státy EU podprůměrná. Situace na trhu práce však 
není tak růžová, jak by se mohlo na první pohled zdát: 
absolventi mnohdy hledají svou první práci řadu měsíců a často 
jí také nacházejí v úplně jiných oborech, než které vystudovali. 

- Jaký je profil absolventa české vysoké školy a střední odborné 
školy?  

- Jak a kým je v ČR zaměstnanost mladých podporována?  
- Co je to duální vzdělávání a jak má situaci pomoci?  
- Jakou míru zodpovědnosti nese vzdělávací politika státu?  
- A jak situaci vnímá soukromý sektor?  

Počet účastníků  14 

Název Náctiletí rodiče  

Termín 26. listopadu 

Diskusní panel  PaedDr. Jan Toman a Mgr. Petra Koňaříková (Diagnostický ústav a 
Středisko výchovné péče)  

Moderátor Bc. Klára Pěnkavová 
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Téma - Navzdory zlepšování úrovně sexuální výchovy na školách a větší 
dostupnosti antikoncepčních prostředků se stále stejně často 
setkáváme s fenoménem, že děti mají děti.  

- Jaké je právní postavení nezletilého rodiče?  
- Kde mohou nezletilí rodiče najít pomoc?  
- Potvrzuje se u nás tvrzení, že děti z ústavní péče plodí děti do 

ústavní péče?  
- Nakolik má vliv prostředí, ze kterého nezletilí rodiče pocházejí? 
- Je úroveň sexuální výchovy na školách dostačující?  
- Do jaké míry jsou nezletilí rodiče schopni zajistit základní 

funkce rodiny?  

Počet účastníků  29 
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FINANČNÍ ZPRÁVA  

ROZVAHA v Kč k 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem 436569 Pasiva celkem 436569 

Krátkodobý majetek celkem 436569 Vlastní zdroje celkem 322888 

Pohledávky celkem  117025 Jmění celkem 144544 

Odběratelé 29 725 Fondy 144544 

Poskytnuté provozní zálohy 87 300 Výsledek hospodaření celkem 178344 

Krátkodobý finanční majetek 

celkem 
257 639 

Výsledek hospodaření celkem ve 

schvalovacím řízení 
227736 

Pokladna  4 685 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let 
-49 392 

Účty v bankách 252 954 Cizí zdroje celkem 113681 

Jiná aktiva celkem          61 906 Krátkodobé závazky celkem 92052 

Náklady příštích období 30 036 Dodavatelé  26 967 

Příjmy příštích období  31 870 Zaměstnanci  4 284 

  Závazky k institucím (SP + ZP) 0 

  Daň z příjmů 0 

 
 

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 

územních samospráv 
1 

  Dohadné účty pasivní 60800 

  Jiná pasiva celkem 21 629 

  Výnosy příštích období 21 629 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v Kč k 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem 3089286 Výnosy celkem 3317022 

Spotřebované nákupy celkem 219939 
Tržby za vlastní výkony a za zboží 

celkem 
907 265 

Spotřeba materiálu 148 042 Tržby z prodeje služeb 907 265 

Spotřeba energie 68897     Ostatní výnosy celkem 432 

Spotřeba ostatních 

neskladovaných dodávek 
3000 Úroky 2 

Služby celkem 981 484  Zúčtování fondů 430 

Opravy a udržování 32 644 Přijaté příspěvky celkem 112860 

Cestovné 10 841   

Náklady na reprezentaci 5050 Přijaté příspěvky (dary) 112860 

Ostatní služby 932950  Provozní dotace celkem 2 296 465 

Osobní náklady celkem 1 881 217  Provozní dotace 2 296 465 

Mzdové náklady 1 568 087    

Zákonné sociální pojištění 309 309    

Zákonné sociální náklady 3 821 
 

Daně a poplatky celkem 370 

Ostatní daně a poplatky 370 
 

Ostatní náklady celkem 6276 

Kursové ztráty 1 309  

Manka a škody 11 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
227736 

Jiné ostatní náklady 4956 Výsledek hospodaření po zdanění 227736 
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NAŠI PODPOROVATELÉ A SPONZOŘI 
 

Dárci: 

Martin Urban 

Hampshire Arbesovo náměstí, s. r. o. 

Kolektiv studentů 4.P – Gymnázium na Zatlance 

MČ Praha 10 

Zuzana Cesneková 

Jiří Štěpina  

Tomáš Janda 

New Wave,  s. r. o. 

LMC, s. r. o. 

Střída sport, s. r. o. 

Academic Travel Abroad 

Nadační fond Albert 

Nadace Terezy Maxové 

Dominik Zbrožek  

Manželé Walleshovi 

 

Sponzoři volnočasových aktivit v projektu „Kámoš“  

Maxlasergame aréna 

Premiere Cinemas 

Lokal blok - boulderová stěna 

Muzeum komunismu 

Muzeum Karla Zemana 

Gizmania Skatepark 

Dino Park Praha  

Minigolf Butovice 

Minigolf Na Hutích 

PopMuseum 

Aquacentrum Šutka 

Neviditelnná výstava  

Království železnic  

Yoyo store  

Parkourová skupina In Motion  

Hudební kavárna Dadap  

Lanové centrum PROUD 

Masáže – Martina Bínová 

CET Academic Program 

 

Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář:  

Mgr. Martina Tomanová, Bc. Jaroslava Bednářová, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Zdislava Nováková, 

Mgr. Martin Úlovec, Mgr. Markéta Žáková, Zuzana Papíková, PaedDr. Jan Toman a Mgr. Petra 

Koňaříková   
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Podporovatelé: 

Vladimír Starosta  zajištění dopravy na tábor „Kámoš“ 

Miroslav Šubrt   pomoc s počítači, správa programu interní databáze 

Robert Husák   webové poradenství 

Mgr. Jan Kareta   právní poradenství 

Jitka Švejcarová   grafická podpora 

David Kučera   grafická podpora 

Johana Kratochvílová  grafická podpora 

New Wave, s. r. o.  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 

BaSys CS, s. r. o.  zakoupení vánočních přání 

Vinný král, s. r. o.   Gastroterapie  

DJ Lu Michell   Gastroterapie 

Pivovar Svijany, a. s.   Gastroterapie  

Raiffeisenbank a. s.  Barevný den dětí 

Eva Klementová   Barevný den dětí  

Talavan    Barevný den dětí 

HSCP    Barevný den dětí 

Centrum tance   Barevný den dětí 

Dětský sbor ČRo  Barevný den dětí 

The  Bugles   Barevný den dětí 

Tereza Hroníková   Barevný den dětí 

Agentura ForDreams, o. s.  Barevný den dětí 

Bring me a drink    Barevný den dětí 

 

Dotace a granty 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Městská část Praha 1 

Městská část Praha 2 

Městská část Praha  13 

Úřad práce hl. města Prahy  

Nadační fond Terezy Maxové 

Nadační fond Albert 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
 

 

Milí příznivci Barevného světa dětí, trpěliví čtenáři, 

ráda bych Vám na tomto místě poděkovala za Váš čas, který jste věnovali přečtení naší výroční zprávy 

a současně za přízeň, kterou jste nám tím tak projevili.  

Uplynulý rok byl pro naši organizaci rokem plným podstatných událostí a důležitých změn. Se vším, co 

se událo, jste měli možnost se právě seznámit. Za mě bych ráda vyzdvihla hlavně naše zářijové 

stěhování, které pro náš tým, všechny naše klienty a spolupracovníky přineslo po deseti letech větší  

a členitější prostory v krásném domě s bohatou historií. Těší nás pozitivní ohlasy, které na naše nové 

působiště přicházejí ze všech stran.  

Ze srdce děkuji všem zaměstnancům a spolupracovníkům, se kterými jsem měla možnost ať už osobně, 

či zprostředkovaně během roku spolupracovat. Upřímné díky patří také našim podporovatelům  

a sponzorům. Bez empatie všech těchto skupin lidí bychom nemohli realizovat žádný z projektů 

v takové míře, kterou považujeme za důležitou a přínosnou.  

I v nadcházejícím roce se těším na společné sdílení zkušeností, osobní setkávání a obohacující 

vzájemnou spolupráci.  

Děkuji za Vaši přízeň a podporu. Velmi si jí vážím. 

 

Zuzana Cesneková 

předsedkyně 

Barevný svět dětí, z. s. 
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TIRÁŽ 
 

Barevný svět dětí, z. s.  

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

Adresa: Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, 120 00 

IČ: 26667665, DIČ: CZ-26667665 

Číslo účtu: 2700483284/2010 (Fio banka) 

Telefonní kontakty a e-mail:   

+420 731 850 775; cesnekova@barevnysvetdeti.cz (kancelář) 

+420 607 066 801; janzurova@barevnysvetdeti.cz (fundraising)  

+420 732 857 225; kamos@barevnysvetdeti.cz (projekt „Kámoš“) 

+420 607 066 799; penkavova@barevnysvetdeti.cz (projekty „Služby pro pěstouny“ a „Služby pro 

odborníky a veřejnost“) 

+420 607 066 800; chvatalova@barevnysvetdeti.cz („Doprovázení pěstounských rodin“) 

www.barevnysvetdeti.cz 

http://facebook.com/barevnysvetdetios 

www.stansekamosem.cz  

www.stansesuperhrdinou.cz  

© 2015, Barevný svět dětí, z. s.  
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