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Co najdete uvnitř...

Barevný svět dětí

Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je
rodina.
Jsme pražská nezisková organizace. 

Od roku 2004 pomáháme ohroženým dětem 

a jejich rodinám – biologickým i pěstounským.

Rodinám, které se nacházejí v náročných

životních situacích, poskytujeme komplexní

podporu založenou hlavně na sociální 

práci, zážitkových aktivitách, dále na

terapeutické podpoře, poradenství a řadě

dalších odborných služeb.

Jsme Barevný svět dětí, jsme BSD.
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Tuto vizi se snažíme každý den naplňovat jednotlivými kroky, které jsme

shrnuli do poslání organizace.

V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem. Podporujeme rodiny,

které procházejí náročnými životními situacemi. V těchto rodinách pomáháme

svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti budou zdravě

vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Chceme je tak připravit na

zodpovědný dospělý život. 

Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby

spolupracujeme i se širším rodinným okolím. Spolupráci navazujeme také s

dalšími organizacemi a institucemi. Reagujeme na potřeby dětí a rodin,

poskytujeme jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, dále

na psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších

odborných služeb. Usilujeme o zefektivnění systému péče o ohrožené děti.

Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme

povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin. 

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy

velmi obtížně řešitelné. Věříme však, že pomocná ruka podaná v pravou chvíli

může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní řešení

náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem. 

Usilujeme o to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.

Naše vize a poslání
Aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.
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Pověření

 Výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí,

na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6/.

 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.

 Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při

výchově  a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

 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)/.

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

 Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž

pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Organizace 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.

2.

3.

4.

5.

6.

Jsme pověřeni k sociálně-právní ochraně dětí.
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Jsme členem
Asociace Dítě a Rodina

projektu Komunikační mosty 

týmu pracovní skupiny Systému

včasné intervence na Praze 2 (SVI)

týmu pracovní skupiny Setkání

organizací pracujících s ohroženými

dětmi a jejich rodinami na Praze 2

Otevřené skupiny pro práci s

ohroženou mládeží v Hl. m. Praha

(LATA)

týmu pracovní skupiny pro komunitní

plánování sociálních a návazných

služeb na Praze 10

       Nadace J&T

Barevný svět dětí se pravidelně účastní

všech důležitých konferencí, kulatých

stolů a seminářů, které se dotýkají dané

problematiky.

Naše hodnoty
 Individuální přístup

Profesionalita

Partnerský přístup

Respekt ke klientům

Zodpovědnost a otevřenost

Ekonomická perspektiva

Důvěryhodnost

Ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho přání,

potřeby a možnosti.

Dbáme na odbornost a kvalitu a posilujeme jejich další rozvoj.

Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

Klienty vnímáme jako rovnocenné partnery. Motivujeme klienty 

k hledání vlastních řešení a podporujeme je v jejich realizaci.

Ke každému klientovi přistupujeme s respektem a pokorou. 

Vnímáme jeho názory a pohled na svět.

Zodpovídáme za kvalitu poskytovaných služeb a o své činnosti

otevřeně informujeme.

Netvoříme projekty pro projekty, zaměřujeme se na dlouhodobé

financování našich aktivit. Rozvíjíme to, čemu věříme. Nechytáme

se krátkodobých projektových výzev.

Se všemi jednáme tak, aby se na nás mohli s důvěrou 

znovu obrátit.



Rada spolku (Nejvyšší orgán)
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS.

Mgr. Martina Tomanová, DiS.

Bc. Barbora Chvátalová, DiS.

Předsedkyně spolku (Statutární orgán)
Mgr. Zuzana Cesneková, DiS.

Vedení projektů
Bc. Radka Maršíčková – Projekt Kámoš

Bc. Veronika Bradáčová – Projekt Kámoš

Bc. Barbora Chvátalová, DiS. – Služby 

pro pěstouny, Práce s biologickou rodinou

Mgr. Michala Krejčová – Služby pro pěstouny, 

Práce s biologickou rodinou

Bc. Klára Pěnkavová – Služby pro pěstouny, 

Služby pro odborníky a veřejnost

Mgr. et Bc. Jana Havigerová – Služby pro pěstouny 

Bc. Martina Krejčová – Služby pro pěstouny

Spolupracovníci
Mgr. Aneta Zápotocká – odborný garant/metodik

Bc. Klára Pěnkavová – manažer komunikace 

a fundraisingu

Mgr. Robert Husák – web administrátor 

(spolupráce pro bono)

Daniel Kaucký, DiS. – týmový supervizor

Milena Petrtýlová – externí účetní

Světluše Moulíková – úklid

Další spolupracovníky, kteří se v roce 2019 

spolupodíleli na činnosti organizace, naleznete 

uvedené pod příslušnými projekty, kterých 

byli součástí.

Tým BSD
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Rok 2019 v BSD
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Oslavy 15. narozenin
V roce 2019 jsme oslavili hned několik jubileí. Barevnému světu dětí bylo 15 let. Stejné

výročí oslavili projekt Kámoš a Diskusní semináře. 10 let pak Mezioborová skupina. 

K tomu se přidaly i kulaté narozeniny předsedkyně Zuzany Cesnekové a manažerky

komunikace a fundraisingu Kláry Pěnkavové.

 

Barevný svět dětí ušel od svého vzniku dlouhou cestu. Před 15 lety jsme začínali jako

nezisková organizace pomáhající hlavně dětem z dětských domovů. Velice záhy jsme

se ale vydali cestou prevence a podpory ohroženým rodinám. Od začátku jsme se

věnovali také osvětě veřejnosti a síťování a multidisciplinární spolupráci mezi

odborníky. A vzhledem k tomu, že věříme, že nejpřirozenějším prostředím pro dítě je

rodina, tak jsme v roce 2014 rozšířili naše pověření sociálně právní ochrany dětí 

také o doprovázení pěstounských rodin. V loňském roce jsme pak přišli se zatím 

naším posledním projektem na podporu biologické rodiny dětí, které vyrůstají 

v náhradní rodinné péči.

Založena 18. 6. 2004. 

Pověřena k sociálně právní ochraně dětí MHMP v roce 2008. V roce 2014 pak bylo

pověření rozšířeno o uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Od roku 2005 realizuje projekt Kámoš, který v současné chvíli nabízí komplexní

podporu dětem a jejich rodinám, jež se nacházejí v tíživých životních situacích.

Od roku 2005 také pořádá Diskusní semináře (dříve Odborné semináře). Za tu dobu

jsme probrali s hosty a účastníky 75 témat. Strávili jsme nad nimi společných 150

hodin. Vystoupilo 187 hostů. A v průběhu doby se postupně vystřídalo 5 moderátorů. 

Od roku 2009 realizuje Mezioborovou skupinu, tedy setkání odborníků pocházejících

z oblasti péče o ohrožené děti a mládež a náhradní rodinné péče.

Současná Rada spolku působí od roku 2014. Tedy od roku, kdy organizace datuje

přerod z občanského sdružení na zapsaný spolek.

V roce 2018 začala realizovat nový projekt Práce s biologickou rodinou.

V roce 2019 transformovala akce pro děti v pěstounské péči na volnočasové akce

pro všechny děti Barevného světa dětí a vznikl projekt Programy pro děti.

Základní milníky organizace
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Odborný garant/metodik
V průběhu roku (konkrétně v červenci) jsme na základě výběrového řízení navázali

spolupráci s Mgr. Anetou Zápotockou, která se stala odborným garantem/metodikem

naší organizace. Po úvodním vymezení spolupráce začala garantka postupně nahlížet

do našich standardů a metodik a spolupracovat na jejich revizi. Zúčastnila se jednání

Rady organizace, postupně se setkala a vedla rozhovory s klíčovými zaměstnanci

napříč projekty, provedla analýzu časových snímků jejich pozic a také se na podzim

ujala vedení společného teambuildingu týmu. V podnětné spolupráci s ní chceme dle

možností pokračovat i v nadcházejícím roce.

Praxe
V roce 2019 u nás absolvovaly souvislou praxi tři studentky. Všechny v té době

studovaly 3. ročník Vyšší odborné školy sociálně právní; dvě obor sociální práce, jedna

pak obor sociální pedagogika. V průběhu jejich praxe jsme je postupně seznamovali se

všemi námi realizovanými projekty. Nechali jsme je nahlédnout pod pokličku

fungování neziskové organizace.  

„Praxe v BSD byla pro mě velice zajímavá a přínosná. Splnila mé očekávání a dostala jsem se k věcem,
které mě zajímaly. Zejména pokud šlo o vzdělávání pěstounů, vzdělávání asistentů apod. Pracovní
kolektiv v BSD na mě působil celou dobu pozitivním dojmem a oceňuji ochotu poradit, pomoci a také
zpětnou vazbu pracovníků. Je vidět, že zaměstnanci BSD svou práci mají rádi.“

Teambuilding
V roce 2019 jsme zvládli celkem tři teambuildingy. Dva z nich byly víkendové (v květnu

a v listopadu) a třetím byla již tradiční předvánoční úniková hra. Obě víkendová

setkání jsme trávili z velké části v pracovním duchu – zamýšleli jsme se nad aktuálním

stavem a směřováním našich projektů a programů a hledali jejich společné průnikové

body, ať už z hlediska klientského, personálního nebo finančního. Díky různorodým

teambuildingovým aktivitám jsme měli možnost navzájem se poznat z trochu jiného

úhlu, než je to možné při plnění každodenních pracovních povinností.

Vánoční večírek
Druhé prosincové úterý jsme uspořádali tradiční vánoční večírek v prostorách naší

organizace. Sešlo se na čtyřicet pozvaných hostů – zaměstnanců, spolupracovníků,

podporovatelů, přátel a jejich drahých poloviček, dětí či domácích mazlíčků.
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Odchody a příchody
Do roku 2019 jsme vstupovali s téměř nezměněným týmem zaměstnanců i

spolupracovníků. Na začátku roku jsme obměnili jeden lektorský tým v rámci

vzdělávání pěstounů. Dvojici Lada Chaloupková a Pavel Němčík vystřídala lektorská

dvojice Lucie Salačová a Cyril Zákora. V březnu si odešla plnit milou mateřskou

povinnost koordinátorka projektu Kámoš Martina Dušková a na její místo

nastoupila Radka Maršíčková. V září pak na nově vzniklou pozici manažera

komunikace a fundraisingu přestoupila Klára Pěnkavová a novou součástí našeho

týmu se stala Jana Havigerová, a to také v rámci nově utvořené pozice manažera

vzdělávání v rámci projektu Služby pro pěstouny. Nově jsme navázali spolupráci

s několika lektory průběžného vzdělávání pěstounů (workshopy a besedy) a také 

s lektory vzdělávacího programu pro asistenty, včetně supervizorky druhé skupiny

asistentů Martiny Bártové.

Týden pěstounství
V červnu jsme se zapojili do prvního pražského ročníku Týdne pěstounství. Dne 11. 6.

jsme uspořádali akci s názvem V BSD máme otevřeno! A s hosty jsme se bavili na různá

témata: Jak funguje taková doprovázející organizace? Co nabízí rodinám za služby? A

co vůbec obnáší být v Praze pěstounem? V rámci doprovodného programu jsme

promítali krátké filmy ze série Rodiče napořád, rozdávali různé informační materiály a

pro děti jsme měli připravené tvůrčí dílničky.

 

Žižkovské mezidvorky
Zúčastnili jsme se také 8. ročníku sousedského festivalu Žižkovské mezidvorky. Na

dolním Žižkově se otevřelo celkem 13 dvorků, vnitrobloků a zahrádek a zaplnil je pestrý

program. Barevný svět dětí byl po celou sobotu 8. 6. v My Coffee Story a připravili jsme

si aktivní dětský koutek (výtvarné a jiné tvoření, malování na obličej, vymalovávání,

luštění + hlavolamy, hry) a povídání o oblasti sociálně-právní ochraně dětí a zvláště

pak pěstounství.

Barevná středa
V listopadu jsme uspořádali další ročník tradičního neformálního předvánočního

setkání rodin a zaměstnanců BSD. Společně jsme si zahráli bowling, stolní fotbálek či

stolní hokej. Díky spolupráci s americkými studenty dostali dospělí i děti možnost

procvičit se v angličtině. V průběhu celého večera také probíhala soutěž v kuličkové

gastronomii. Z donesených pokrmů ve tvaru kuliček nakonec vzešli tři nejlepší a

odnesli si potlesk a tašku plnou dárečků.



Rok 2019 v projektech
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Projekt Kámoš
Projekt, který realizujeme od roku 2005, poskytuje služby na

podporu sociálně slabých a znevýhodněných rodin. 

Jeho hlavním cílem je pomáhat těmto rodinám řešit obtížné

životní situace, ve kterých se ocitají.
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Samoživotelé/ky
59.3%

Pěstounská péče
18.8%

Úplné rodiny
12.5%

Péče další osoby
9.4%
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„Práce v projektu Kámoš je velmi
rozmanitá a během tří let v tomto
projektu jsem získala mnoho
zkušeností v přímé individuální práci 
s dětmi. Práce v projektu mi zároveň
umožňuje se dále rozvíjet jak po
pracovní, tak i osobní stránce a to 
i díky zpětné vazbě, kterou umí děti
tak bezprostředně poskytovat.
Práce v projektu mě baví a přináší mi
pocit smysluplnosti.“
Markéta, velký Kámoš

Projekt v číslech

Dospělí klienti Počet asistentů: 28

Celkový počet hodin Kámošů: 1359,5 h

898 h strávených v BSD 

461,5 h strávených na

volnočasovkách

Hromadné volnočasovky: bowling 

Počet supervizí asistentů: 16 

Vzdělávání asistentů: celkem 48 h

Počet supervizí koordinátora

Osobní asistenti a náplň projektu:

s CET, květnový Kámoš víkend ve Stříbrné

Skalici, Kámoš den v Národním divadle

(2 víkendové semináře a 2 úvodní

vzdělávací semináře) 

a sociálního pracovníka: 10 

Počet rodin: 32     

Počet dětí: 35

Počet nových dětí v roce 2019: 16 

Věk dětí: 7 – 15 let, průměr 12 let

Počet dospělých klientů: 38

Klienti:    

Sociální práce: 95 osobních schůzek

Témata: bydlení (žádosti, finance,

Terapie: 29 konzultací 

Využívali ji jak samotní rodiče, rodiče 

Odborné služby

příspěvky na bydlení), dluhy a exekuce

(zjišťování pohledávek, podpora v komunikaci 

s věřiteli a exekutory, neplacení výživného,

problémy v komunikaci s dítětem, podpora při

komunikaci se školou, pomoc s podáním návrhů

k soudu, podpora při zajišťování volnočasových

aktivit dětem.

s dítětem, nebo pouze dítě. Jednalo se 

o jednorázové konzultace i dlouhodobé terapie.



Lidé za projektem
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Realizátor: 
Mgr. Zuzana Cesneková

Odborný garant/metodik: 
Mgr. Aneta Zápotocká

Koordinátor: 
Bc. Radka Maršíčková

Sociální pracovník: 
Bc. Veronika Bradáčová

Asistenti: 
Michaela Ferklová, Martin Fischer, Markéta Němcová, Barbora Znojová, Šimon

Jandejsek, Barbora Šimková, Eliška Jašková, Anna Testojedova, Štěpánka Petzová,

Tereza Záhorská, Kateřina Hamáčková, Tereza Drozdová, Lucie Schmiedová, Julia

Blajko, Denisa Körberová, Adriana Kecová, Karolína Štollová, Andrea Finkousová,

Barbora Vebrová, Veronika Dobrá, Anna Dražilová, Kristina Dědečková, Přemysl

Hrubý, Adéla Mládková, Tereza Chalupníková, Eliška Smolková, Barbora Elisabetha

Štajerová 

Supervizoři asistentů: 
Mgr. Kateřina Štanderová a Mgr. Martina Bártová 

Lektoři vzdělávání asistentů: 
Mgr. Kateřina Štanderová, PhDr. Ludmila Boková, Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Josef

Smrž, PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., PhDr. Tomáš Málek, Bc. Veronika Baranová, Bc.

Lukáš Bachura, DiS., Mgr. Milan Černý

Videotrenér VTI: 
PhDr. Ludmila Boková

Odborníci podpůrných služeb: 
Mgr. Josef Smrž, Mgr. Klára Koutníková, PhDr. Ludmila Boková, 

Mgr. Michala Krejčová

Externí supervizor pro tým projektu Kámoš:  
Mgr. Jana Štindlová

Sponzoři

MPSV, MHMP, MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 10, Nadační fond Albert, ING Bank Fond

Nadace Terezy Maxové dětem, PLANSTAV, a. s. (materiální dar), Radynacestu, s. r. o.

(materiální dar), Rota group, s. r. o., Asseco Solutions, a. s., Vilém Čáp, Mario Kudrik, Jan

Matyasko

Nejstarší Kámoš Markéta



Služby 
pro odborníky

Již od samého počátku naší činnosti se

snažíme o systémové působení na laickou, odbornou 

i zákonodárnou veřejnost. Posláním projektu je poskytovat takové

informace, služby a podporu jak laikům, tak odborníkům z oblasti

rodinné politiky, aby to vše v konečném důsledku mělo pozitivní

vliv na zvyšování kvality života dětí a jejich rodin.
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Realizátor: 
Mgr. Zuzana Cesneková

Koordinátor/Manažer komunikace: 
Bc. Klára Pěnkavová

Moderátor Mezioborové skupiny: 
PhDr. Ludmila Boková

Moderátor Diskusních seminářů: 
Mgr. Filip Šinkner

15

V roce 2019 jsme po dlouhých 
15 letech ukončili úspěšný program
Diskusních (dříve Odborných)
seminářů pro odbornou 
i laickou veřejnost. 
Uskutečnili jsme pouze jeden, poslední
seminář, a to na téma „Když vážně
onemocní člen rodiny“ s hosty Janem
Vrbickým z MPSV a Šárkou
Procházkovou, výkonnou ředitelkou
nadace Dobrý anděl. 
Semináře se zúčastnilo 11 zájemců 
o diskusi.

Projekt v číslech

Březen
Termín: 28.3. 2019

Prezentace: Host Home-Start ČR

Počet účastníků: 9

Květen
Termín: 23.5. 2019

Prezentace: MPSV

Počet účastníků: 17

Září
Termín: 26.9. 2019

Prezentace: Centrum Locika

Počet účastníků: 21

Listopad
Termín: 21.11. 2019

Prezentace: Barevný svět dětí, představení

výsledků pilotního roku projektu  Práce s

biologickou rodinou 

Počet účastníků: 14

Uskutečnili jsme:
V roce 2019 jsme oslavili 10 let naší Mezioborovky, 

a to konkrétně 4 setkáními.

1.

2.

3.

4.

Lidé za projektem



Služby 
pro pěstouny

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

pěstounským rodinám, zvyšovat kvalitu života svěřených dětí 

i pěstounů a citlivě reagovat na jejich aktuální potřeby.
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Praha 10
38.5%

Praha 2
11.5%

Praha 13
11.5%

Praha 18
11.5%

Praha 11
7.7%

Praha 14
7.7%

Praha 15
7.7%

Praha 3
3.8%
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Projekt v číslech

Rodiny dle městských částí

Témata v rámci doprovázení: 

Děti: vztah k rodičům, historie dítěte, vztah s pěstounem, škola, vztah se

Dospělí: bydlení, výchovné postupy, rodičovské kompetence, kontakt s rodiči,

Terapie: počet sezení: 5 + 14 (v rámci financování z nadace)

Odborné služby:

sourozenci či jinými dětmi, práce s emocemi, volný čas, psychosociální podpora 

osamostatňování dětí, soukromí dětí, fungování PP a DPR, budování identity dítěte,

motivace a odměňování dětí, držení hranic ve výchově, právní otázky týkající se NRP,

praktické otázky z oblasti péče o dítě v PP

Počet rodin: 26

Počet dětí: 36 

Věk dětí: od 3 do 17 let 

Počet dospělých klientů: 38

Vztah: 8 babiček, 

Počet členů v rodině: 

Doba v projektu: 3 nové rodiny, 

Klienti:    

7 prarodičů, 1 děda,  2 tety, 1 rodinná

známá, 3 páry vzdálenějších příbuzných, 

1 sestra, 1 prateta, 2 zprostředkovaní

pěstouni, 1 partner biorodiče       

1 sedmičlenná, 2 pětičlenné, 2 čtyřčlenné, 

10 tříčlenných, 11 dvoučlenných

23 dlouhodobých 

Workshopy
37.1%

Komunita K1
28.6%

Besedy
14.3%

Besedy na přání
11.4%

Komunita K2
8.6%

Vzdělávání pěstounů

13 workshopů

5 besed

4 besedy na přání na Praze 6 

komunity: 

K1: proběhla 2 setkání v Praze (květen

K2: proběhla 4 setkání v Praze (březen

neproběhlo žádné individuální vzdělávání

Uskutečnili jsme:

– 10 úč., listopad - 6 úč) a 1 výjezd (září – 10

úč.,  13 dětí) 

– 8 úč., 6 dětí, květen – 7 úč, 2 děti, říjen – 7

úč., 5 dětí, listopad – 7 úč., 3 děti.



Realizátor: 
Mgr. Zuzana Cesneková

Odborný garant/metodik: 
Mgr. Aneta Zápotocká

Vedoucí doprovázení a klíčový pracovník:
Bc. Barbora Chvátalová

Klíčový pracovník: 
Mgr. Michala Krejčová

Koordinátor: 
Bc. Klára Pěnkavová - do srpna 2019

Manažer vzdělávání: 
Mgr. et Bc. Jana Havigerová - od září 2019

Lektoři vzdělávání:
Mgr. Markéta Tillerová, PhDr. Ludmila Boková, Mgr. Jan Uhlíř, Ing. Pavel Najman,

PhDr. Jana Tolimatová, Mgr. Martina Vančáková, Ing. Jiří Palyza, Bc. Jana

Frantíková, PhDr. Zuzana Šípová, Mgr. Jan Szutkowski, Mgr. Zuzana Prouzová

Supervizor týmu doprovázení
Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová

Odborníci podpůrných služeb:
Mgr. Josef Smrž, Mgr. Klára Koutníková, PhDr. Ludmila Boková, 

Mgr. Michala Krejčová

Lidé za projektem
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Sponzoři

SPVPP - Úřad práce ČR, Nadace J&T - individuální granty



Práce s biologickou
rodinou

Projekt je realizován od roku 2018. Cílí zejména na

podporu biologických rodin (zvláště rodičů) dětí, které

vyrůstají v náhradní rodinné péči a také na podporu

biologických dětí pěstounů a biologických sourozenců

dětí svěřených do pěstounské péče.
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Realizátor a sociální pracovník: 
Bc. Barbora Chvátalová

Odborný garant/metodik: 
Mgr. Aneta Zápotocká

Sociální pracovník:
Mgr. Michala Krejčová

Supervizor týmu:  
Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová

Odborníci podpůrných služeb:
Mgr. Klára Koutníková, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Michala Krejčová

Celkový počet klientů: 18

16 dospělých, biologických rodičů

7 osob, které BSD nedoprovází - tedy

1 biologické dítě pěstounů 

1 sourozenec dítěte v pěstounské péči

Terapie: 12 sezení 

stabilizace situace klientů (bytová situace,

nalezení zaměstnání, péče o zdravotní stav)

orientace v nastalé situaci i v systému NRP

zapojení klientů do řešení své situace

zlepšení rodičovských kompetencí

podpora v samostatnosti a větší zodpovědnosti

klienta (např. plánuje, včas se omlouvá, myslí

na možná rizika)

zvýšení náhledu na situaci, např. zhodnotit

kontakt s dítětem, potřeby dítěte, kriticky

uvažovat nad svým chováním

zlepšení reakcí na dítě, vztahu s dítětem 

zlepšení vztahu a komunikace s pěstouny

(dochází k pozitivní komunikaci, nedochází k

neverbálním a verbálním atakům pěstounů ze

strany rodičů či rodiny, dítě nemá problémy se

změnou prostředí, rodič rozumí důvodům

pěstounské péče)

Klienti:

klienti z OSPOD, děti jsou doprovázeny jinou

doprovázející organizací či OSPOD

Nejčastěji řešená témata:

20

Projekt v číslech

Lidé za projektem

Sponzoři
MPSV, Nadace J&T



Programy 
pro děti

Původní program v rámci Služeb pro pěstouny jsme v průběhu roku propojili s

dalšími projekty a vznikly tak Programy pro děti. V průběhu celého roku v

rámci projektu pořádáme různé volnočasové aktivity.  Smyslem je dopřát

dětem nezapomenutelné zážitky a čas strávený v bezpečném a podnětném

prostředí. Posilujeme tak v nich zábavným způsobem tvořivost, sociální

schopnosti, jejich sebepojetí a týmového ducha.
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Realizátor: 
Mgr. Zuzana Cesneková

Koordinátor: 
Mgr. Martina Krejčová/David Patras

Vedoucí:
Mgr. Martina Krejčová, David Patras, 

Kristýna Mojžíšová, Johana Miriam Vorlová, 

Adam Samohýl

Supervizor týmu:  
Mgr. Kateřina Štanderová

ING Bank Fond Nadace

Terezy Maxové dětem, Nadační fond Tesco, 

Nadační fond mezinárodní křesťanské

pomoci, Prentrade S. A., Topolwater, s. r. o., 

Matylda Fantová, Mario Kudrik, 

Jan Matyasko, Nikola Kozáková

Únor – Slezina s Davidem (únorové batikování) 

Březnový výlet za krokodýly 

Dubnový výlet přes Karlštejn až ke koním 

Květnová víkendOFFka ve Strakonicích

Červnový výlet za kutnohorským stříbrem 

Říjnová Víkendoffka v okolí Tábora 

Listopadový výlet s Alenkou v říši divů

Prosincový výlet za medvědy 

Uskutečnili jsme:

a strašidly 
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Projekt v číslech

Lidé za projektem

Sponzoři



Instituce, nadace a nadační fondy
MPSV ČR

MHMP

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka Praha 

MČ Praha 1

MČ Praha 2

MČ Praha 10

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace J&T

Nadační fond Tesco

Nadační fond Albert

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí 
Městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4,

Praha 6, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 14, Praha

15, Praha

17, Praha 18, Praha 21, OSPOD Brandýs nad 

Labem, OSPOD Veleň 

 

Neziskové organizace a další instituce 
Dům dětí a mládeže Praha 2, Občanská

poradna Praha 1, STŘEP – české centrum pro sanaci

rodiny, z. ú., Společnou cestou, z. s. – občanská

poradna, Centrum psychologické pomoci, s. r. o. –
rodinná a manželská poradna, Poradna při finanční

tísni, o. p. s., Poradna pro občanství, občanská a lidská

práva, Rodinné centrum  Routa, z. s., Rozum a Cit, z. s., 

Sdružení pro integraci  a migraci, o. p. s., SPC Vertikála

(ZŠ speciální a Praktická škola Rooseveltova), Lata –
programy pro mládež  a rodinu, z. ú., Dobrá rodina o. p.

s., HoSt Home Start, Centrum Locika, Dobrý anděl.

Spolupracovali jsme také se základními a středními

školami, úřady práce, pedagogicko-psychologickými

poradnami, speciálně pedagogickými centry či

středisky výchovné péče.

Spolupracujeme
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Události 
po rozvahovém dni
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Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny

týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících

roku 2020 se virus rozšířil do celého světa vč. České

republiky a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když 

v době zveřejnění této účetní závěrky vedení spolku

nezaznamenalo negativní dopady na spolek, situace se

neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady

této pandemie na činnost spolku. Vedení spolku bude

pokračovat v monitorování potenciálního dopadu 

a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv

negativních účinků na spolek a jeho zaměstnance. 

 Vedení spolku zvážilo potenciální dopady COVID-19 na

své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv

na předpoklad nepřetržitého trvání spolku. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019

zpracována za předpokladu, že spolek bude nadále

schopen pokračovat ve své činnosti. 

Spolek vykazuje zápornou výši vlastních zdrojů a nemá

dostatek peněžních prostředků na financování své

činnosti. V lednu roku 2020 se spolku podařilo zrealizovat

bezúročnou půjčku ve výši 280 tis. Kč od společnosti

COMEFLEX CONSULTING s.r.o., která pomohla situaci

překlenout. Půjčka je splatná nejpozději 31. 7. 2020.

Vzhledem k jarní pandemické situaci se však, jak bylo

v plánu, nepovedlo získat dostatečné množství volných

finančních prostředků (dary od fyzických a právnických

osob), kterými by spolek půjčku splatil. Aktuálně je tedy

spolek vzhledem k trvající situaci v jednání o další

bezúročné půjčce, kterou by splatil původní půjčku. 

V prvé řadě se spolek snaží o to, aby získal pro svou

činnost dostatečné množství finančních darů od firem 

a jednotlivců, které nebudou vázané na jejich konkrétní

využití, ale na všeobecnou podporu aktivit spolku.  V roce

2020 byl spolku přiznán státní příspěvek na pěstounskou

péči od Úřadu práce ve výši 1 056 000 Kč (rozhodnutí ze

dne 13.1.2020) a dotace od MPSV na projekt Kámoš ve výši

1 018 378 Kč (rozhodnutí ze dne 18.3.2020) a projekt Práce

s biologickou rodinou ve výši 230 623 Kč (rozhodnutí ze

dne 18.3.2020).

Zdroje financování 
a nákladů 

Dary
7%

MHMP
15%

SPVPP
29%

Nadace a Nadační fondy
7%

Městské části
14%

MPSV
28%

Zák. odvody
13%

Mzdy atd.
54%

Spotřeba materiálu a energie atd.
5%

Služby
28%

Zdroje

Náklady

Přijaté dary a dotace
Nadace a nadační fondy:                                                                                   7 %

Městské části:                                                                                                       14 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV):                                      28 %

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP):                                            15 %

Úřad práce ČR - SPVPP:                                                                                  29 %

Dary (firemní a individiuání):                                                                         7 %

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  100 %

Spotřeba materiálu a energie, opravy a udržování, 

cestovné a reprezentace:                                                                                  5 %

Služby:                                                                                                                      28 %

Mzdové a sociální náklady:                                                                            54 %

Zákonné odvody zaměstnavatele:                                                               13 %

______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                   100 %



Finanční rozvaha (v tis. Kč )
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Výkaz zisků a ztráty (v tis. Kč )
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MPSV, MHMP, MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 10, Nadační fond Albert, ING Bank Fond Nadace Terezy

Maxové dětem, PLANSTAV, a. s., Radynacestu, s. r. o., Rota group, s. r. o., Asseco Solutions, a. s., Vilém Čáp,

Mario Kudrik, Jan Matyasko, Matylda Fantová, Nikola Kozáková, Nadace J&T, Nadační fond Tesco, Nadační

fond mezinárodní křesťanské pomoci, Prentrade S. A., Topolwater, s. r. o., SPVPP - Úřad práce ČR, Papilonia –
motýlí dům v centru Prahy, Tanzania park, Slovanka, půjčovna lodí a šlapadel, Neviditelná výstava,  Dino

park, Aquacentrum Šutka, AEROSIM – letecký simulátor, Kino Světozor, Bowling Dejvice, Muzeum pověstí a

strašidel, Muzeum iluzí (IAM Prague), Adventure minigolf aréna, Slusny YoYo Shop, Escape point (únikové hry

Pokoj a Sen), JumpPark Zličín a Jarov, Pizza Hut, Kino Aero.

Rodina Barevného světa dětí 

Děkujeme vám za podporu!

Martin Cakl, Jan Klika, PIKLE.CZ, Vinohradský pivovar, Vinný král, Pražská čokoláda, My Coffee Story, 

SOŠ a SOÚ Čakovice, Nadace Vinci v ČR (dokončení realizace projektu „Modernizace terapeutické 

a komunitní místnosti”)
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Celou organizaci materiálně či finančně podpořili:

Projekty materiálně či finančně podpořili:
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Barevný svět dětí, z. s.
Sídlo: Sokolovská 81/55, Praha 8, 186 00

IČ: 26667665
Číslo účtu: 2700483284/2010 (Fio banka)

Kontaktní adresa: Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, 120 00
Telefon: +420 731 850 775

E-mail: cesnekova@barevnysvetdeti.cz

www.barevnysvetdeti.cz
http://facebook.com/barevnysvetdetios
http://instagram.com/barevnysvetdeti

www.superkamos.cz
www.darujme.cz

www.givt.cz
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