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Vážení přátelé a kolegové,

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva organizace Dě  patří domů, z. s. za rok 2018. Tento rok byl 
pro naši organizaci velmi intenzivní a silný. Oslavili jsme v něm 10 let oficiálního fungování organizace 
a naplnili jsme všechny cíle, které jsme si pro daný rok stanovili.

V naší hlavní činnos  organizace, provázení pěstounských rodin, jsme se zaměřili na zkvalitnění
a nastavení vysoce odborné práce a specializaci jednotlivých pracovníků. Výcviky jako Nara vní péče 
s dětským traumatem a Efek vní komunikace a rodinná diagnos ka, mají za cíl pomáhat zvládat 
pozici klíčového pracovníka tak, aby mohl tuto profesi vykonávat dlouhodobě a úspěšně.

V tomto roce jsme završili po dvou letech práce projekt “Provázení pěstounských rodin s dětmi se 
speciálními potřebami a metodika respitních pobytů”. Hmatatelným výstupem tohoto projektu je 
vydaná metodika „Integrované pobyty pro dě  z pěstounských rodin“ určená pro OSPODy
a doprovázející organizace pro přenesení našeho know-how z respitních pobytů pro dě  z 
pěstounských rodin.

Stále více se snažíme soustředit na získávání pozi vního pohledu veřejnos  na náhradní rodinnou 
péči. Cílem našeho snažení je, abychom stálou podporou a rozvíjením náhradní rodinné péče
a hos telské péče pomohli naplňovat právo a potřeby všech dě  žít v rodině u „svých lidí.“ Naše 
ak vity směřují k podpoře tématu hos telské péče a rádi bychom v letech 2019 - 2020 pomohli
v rámci Pardubického kraje vytvořit prostředí pro všechny kompetentní strany, aby hos telská péče 
byla dostupná a realizovatelná.

Těší mě vidět radost a spontánnost během společných setkání, respitních pobytů a vzdělávání. Děkuji 
našim pěstounům za jejich důvěru v naši organizaci, umožnění vstupovat do jejich životů a provázet 
je v jejich náhradním rodičovství.

Ráda bych poděkovala všem svým kolegům za jejich citlivý a lidský přístup, za jejich nadšení pro práci, 
za jejich vytrvalost a odbornost. Velké díky patří také našim respitním pracovníkům a dobrovolníkům, 
kteří se ve svém volném čase věnují naší organizaci a díky nimž se nám daří růst a rozšiřovat služby.

Děkuji všem spolupracujícím ins tucím, dárcům a donátorům za jejich stálou podporu a důvěru
v nás.

Dagmar Gloserová
výkonná ředitelka
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naše cíle
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Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dě  v 
pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi. 

Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské 
rodiny, zvykání v novém prostředí, podpora řešení problémů a přání, kontakt s 
rodiči a sourozenci, ukončení PP).

Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich 
péči o dě  (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s 
rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Ak vně napomáhat tomu, aby 
byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření bezpečného a láskyplného 
prostředí pro dě .

Podporovat kontakt dě  v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to 
formou asistence, přípravy dě , rodičů i pěstounů, a celkové organizace 
kontaktu.

Zajis t pěstounům sdílení zkušenos  a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.

Poskytovat všem zájemcům i veřejnos  dostatek informací o pěstounství, 
hos telství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnos  poradenství s m 
související.



cílová skupina
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Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrá .

Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro dě  vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, 
příp. poručníky a to:

Osvětové ak vity a poradenství k hos telství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnos  z celé 
České republiky.

v Královehradeckém kraji spádové území obce s 
rozšířenou působnos  Hořice, Trutnov, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou

v Ústeckém kraji spádové území 
obce s rozšířenou působnos  Děčín, 
Ús  nad Labem, Teplice, Bílina, 
Litoměřice, Most, Louny

ve Středočeském 
kraji spádové území 

obce s rozšířenou 
působnos  Mladá 

Boleslav, Černošice

a Hlavní město Praha

v Olomouckém kraji spádové 
území obce s rozšířenou 
působnos  Olomouc

v Jihomoravském kraji spádové území obce s 
rozšířenou působnos  Boskovice, Tišnov, Blansko, 

Vyškov, Brno, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Břeclav

v Pardubickém kraji 
spádové území obce 
s rozšířenou 
působnos  
Pardubice, Holice, 
Svitavy, Litomyšl, 
Polička, 
Ús  nad Orlicí,
Česká Třebová, 
Vysoké Mýto, 
Žamberk, Lanškroun, 
Moravská Třebová



zpráva o činnos  Správní rady v roce 2018
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Správní rada v roce 2018 pracovala ve složení Mgr. Lenka Patočková, Alexandra Tichánková a Ivana 
Dvořáková. Tento rok byl tře m z funkčního období.

Celkově proběhlo 9 jednání, z toho byla dvě osobní. Zbývající jednání proběhla jako konferenční 
videohovory přes službu Google Hangout nebo jako konferenční telefonické hovory. Ke dvěma 
setkání byla přizvána také výkonná ředitelka a odborná garantka.

Ani v roce 2018 se organizaci nevyhnuly personální změny. Dvě klíčové pracovnice Andrea 
Maršálková (Štusáková) a Marie Divoka (Šlápotová) odešly na mateřskou dovolenou. Místo nich se 
zapracovávali dva noví klíčoví pracovníci Lukáš Daniš a Adéla Bodo Novotná. 

Na začátku roku se Správní rada věnovala novému nastavení financování služeb pro pěstouny v reakci 
na norma v MPSV. Také nastavila rozesílání interního materiálu - Informačníku minimálně jedenkrát 
za půl roku. Tomu se podařilo dostát. V roce 2018 byly rozeslány dva Informačníky.

Na základě opakující se zkušenos  s využíváním prostor Sko y, byla Správní rada nucena přistoupit k 
novému nastavení pravidel pro její využívání. Ty jsou k nahlédnu  v kanceláři organizace. 

Téměř celý půlrok žila celá organizace mimo jiné přípravami oslavy výročí 10 let založení Dě  patří 
domů, z. s., která se mimořádně vyvedla. 

Po velmi pečlivé úvaze a propočtu bylo pořízeno služební auto pro pracovní cesty klíčových 
pracovníků za rodinami. 

Na podzim Správní rada uspořádala každoroční setkání všech zaměstnanců a respitních pracovníků. 
Tomu předcházelo plánování akcí pro rok 2019 a následný výlet na Pálavu s týmovým rozvojem 
zakončený společným posezením ve sklípku. 

V závěru roku Správní rada na základě předchozího hospodaření rozhodla o finančních odměnách 
pro zaměstnance. Dalšími schválenými benefity pro zaměstnance pro rok 2019 jsou stravenky.

V roce 2018 nebyla doručena žádná s žnost.





Kancelář Dě  patří domů, z. s. Svitavy

naše prostory
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Ve Svitavách máme sídlo organizace, kancelář a přibližně 2/3 aktuální činnos . Pod svitavskou 
kancelář spadá provázení rodin v Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, Královehradeckém 
kraji, Středočeském kraji, v Olomouci a v Praze.

Kancelář Dě  patří domů ve Svitavách je umístěna v hlavním sídle organizace na náměs  Míru 
108/28. Kancelář se skládá ze dvou čás . V první je určena pro běžnou činnost řízení a vedení 
spolku, druhý prostor nazývaný komunitní místnost je určen pro setkávání se zájemci o NRP, pro 
setkávání s pěstouny, práci s dětmi a s jejich biologickými rodiči a sourozenci, a v neposlední 
řadě zde probíhá i vzdělávání. V kanceláři trvale působí výkonná ředitelka, účetní a 
administra vní pracovnice. Klíčové pracovnice vykonávají z 80% práci v terénu, anebo z místa 
svého bydliště či z kanceláře.
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Sko a

Po celou dobu, kdy naše organizace pořádá respitní pobyty, jsme naráželi na ob že vyplývající 
z velkého kolek vu, střídání míst pobytu a velké pestros  nejrůznějších činnos . Dě  tak měly 
jedinou pevnou kotvu, jedinou jistotu, a to jsou známé tváře v respitním týmu. Naše zkušenos  
nám však ukázaly, že dě  s raným traumatem mnohem více než ostatní dě  potřebují pro svůj 
pocit bezpečí známé prostředí, známé tváře a známé rituály. Proto jsme velmi uvítali možnost 
pronájmu čás  Nadace Josefa Plívy ve Svitavách, který jsme pojmenovali „Sko a“.

Sko a je jakousi klubovnou, schovanou v zahradě, kam hned tak někdo nemůže. Je možné v ní 
ubytovat 8-12 dě . V tomto počtu je možné již pracovat se skupinou, současně však lze zajis t 
i dostatek individuální pozornos  každému z dě , aniž by se cí lo vyčleněno. Cílem je vytvořit 
bezpečné prostředí pro dě  i pro vedoucí, mít možnost společně si prostory budovat a dotvářet 
a zejména vytvořit maximálně rodinné podmínky, bez zvyšování frustrační zátěže.
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Kancelář Dě  patří domů, z. s. Teplice

Činnost kanceláře Dě  patří domů v Teplicích je zaměřena na provázení pěstounských rodin a 
na organizování vzdělávacích akcí určených klientům z Ústeckého kraje.

Od února 2016 využíváme nových a hlavně větších prostor, které se nachází ve druhém patře 
domu ve Vrchlického ulici, čp. 9. Je zde samostatná kancelář s kuchyňskou linkou, prostorné 
chodbičky, které lze využít ke hře s dětmi a velká komunitní místnost, ve které probíhají setkání 
klíčových pracovníků s klienty, ale také klubová setkání či individuální psychologické 
poradenství. V kanceláři trvale působí osoba pověřená řízením kanceláře, klíčové pracovnice a 
koordinátorka akcí.
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Auto organizace

V srpnu 2018 jsme pořídili do organizace osobní automobil, který slouží našim  klíčovým 
pracovníkům pro jejich cesty do pěstounských rodin. Vozidlo je také využíváno pro občasné 
potřeby organizace a pro převoz materiálu na vzdělávací a respitní akce. Automobil s logem a 
mo em organizace sklízí pozi vní ohlasy u veřejnos  a působí tak i osvětově.
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provázení pěstounskou péčí

Hlavní činnos  organizace, které věnujeme 95% času a prostředků, je provázení pěstounských rodin.

V roce 2018 jsme provázeli celkem 72 pěstounských rodin, z toho 5 rodin na přechodnou dobu 
(PPPD), 32 rodin s nepříbuzenskou dlouhodobou pěstounskou péčí a 35 rodin, které poskytují 
pěstounskou péčí v rámci rodiny (příbuzenská PP). Největší počet klientů máme v Pardubickém a 
Ústeckém kraji, kde jsou také regionální pracoviště.

V rodinách našich klientů žije celkem 146 dě , z toho 93 dě  v pěstounské péči a 7 dě  v přechodné 
pěstounské péči. Poměrně velké procento dě  v rodinách klientů má specifické potřeby a zdravotní 
omezení. 

Provázení vnímáme jako stěžejní službu, proto jsme vnitřními standardy organizace stanovili 
maximální kapacitu na 1 úvazek klíčové pracovnice 18-20 rodin (polovinu zákonem povolené 
kapacity). Na službu provázení úzce navazuje nabídka vzdělávání a odpočinku pro pěstouny, včetně 
možnos  pobytů pro dě  se speciálními potřebami. 

K 31. 12. 2018 organizace zaměstnávala 6 klíčových pracovníků na HPP (celkový úvazek 4,25) a 2 na 
DPP. Klíčoví pracovníci v rodinách pracují samostatně, scházejí se však na pravidelných intervizních a 
organizačních poradách, účastní se vzdělávání, skupinových facilitací a individuálních supervizí. 
Uvědomujeme si, že práce v oblas  náhradní rodinné péče přináší mnoho témat, která mohou vést 
k psychické únavě a vyčerpání, proto klademe velký důraz na prevenci syndromu vyhoření a na 
odborné konzultace. Klíčové pracovnice nemají terapeu cký potenciál, ačkoliv mnoho dě  v 
pěstounských rodinách terapii potřebuje. Proto se zaměřujeme a chceme zaměřovat i do budoucna 
na podporu terapie pro dě  i celé rodiny. Stěžejním úkolem pro nás zůstává individuální čas pro 
pěstouny i pro jejich dě .

V roce 2018 jsme uzavřeli celkem 9 nových dohod o provázení PP, ukončeno bylo 13 dohod (z 
rozhodnu  soudu 2, zle los  pěstounského dítěte 5, výpověď bez uvedení důvodu 6).
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Pro vyhodnocení počtu zdravotně znevýhodněných dě  vycházíme jen ze srovnání dě  v 
dlouhodobé pěstounské péči. Aktuálně máme 94 dě , z nichž 19 dě  je se zdravotním 
znevýhodněním, tj. 20 % z celkového počtu.

doprovázených pěstounských rodin
z toho nově přijatých rodin

z toho ukončených rodin

Důvody ukončených rodin
rozhodnu m soudu

zle lost pěstounského dítěte

výpovědí bez uvedení důvodu

Počet doprovázených pěstouských rodin
rodin příbuzenských

rodin zprostředkovaných

profesionálních pěstounských rodin na přechodnou dobu

Počet dě
dě  žijících v pěstounských rodinách

dě  v dlouhodobé pěstounské péči

dě  v přechodné pěstounské péči (na max. 1 rok)

biologických dě  pěstounů

72
9

13

2
5
6

35
32

5

146
93

7
46
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výhledy provázení pro rok 2019 

Rok 2019 plánujeme jako rok stabilizační. Vzhledem k personálním změnám z důvodu mateřských a 
rodičovských dovolených vnímáme jako velmi důležité zaměřit se na zastupitelnost. K tomu je nutné 
udržovat kvalitu týmové spolupráce, přestože provázení je terénní prací, v níž je každá klíčová 
pracovnice zodpovědná sama za sebe. Organizace začínala před 10 lety jako “rodinná” a tento trend 
bychom si rádi udrželi i do budoucna. Každý člověk má určité schopnos  a zkušenos , je proto 
důležité informace o sobě sdílet a využívat je pro chod organizace jako celku.

Verča darovala své klíčové pracovnici obrázek, na který namalovala 
právě klíčovou pracovnici a vedle ní kočku. Pracovnice byla velmi 
mile překvapená, protože jejím nejoblíbenějším zvířetem je právě 
kočka. Nikdy před m však tuto informaci děvčátku nesdělila.

Verča, 6 let
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zajišťování odborných služeb

Samotná pěstounská péče i provázení pěstounů během výkonu pěstounské péče patří mezi
pomáhající profese, a jako taková je emočně a lidsky náročná. Tohoto faktu jsme si vědomi, a proto 
povzbuzujeme klienty a naše pracovníky k využívání supervizí. Klíčoví pracovníci mají supervize jako 
součást pracovní náplně, ale i ostatní kolegové mohou supervizi (individuální či skupinovou) využít. 
Za mco u pracovníků je potřeba supervize vnímána pozi vně, u pěstounů  dosud převládá spíše 
rezervovaný přístup.

Klíčoví i respitní pracovníci pracují převážně v terénu, kde jsou především "sami za sebe", ačkoliv 
provázení je proces komplexní a zahrnuje si týmovou spolupráci. Proto využíváme dalších nástrojů 
pro zkvalitnění práce, zlepšení komunikace a ošetření pocitů a emocí. Jedná se především o 
využívání zpětné vazby jako okamžitého účinného nástroje pro mezilidskou komunikaci, dále 
pravidelnou facilitaci pracovních týmů, týmové pracovní schůzky a porady se sdílením složitých 
případů (intervize) a v neposlední řadě také neformální setkávání a sdílení osobních příběhů během 
teambuildingového víkendu, který pro své kolegy pořádáme jednou ročně. 

klíčová pracovnice Mgr. Adéla Bodo Novotná

Při práci s dětmi je důležité užít si také legraci. A tak se klíčové pracovnice zapojují do 
různých oblíbených ak vit dě . Při jedné z návštěv se touto oblíbenou ak vitou stalo 
foukání do kapesníku. Dě  včetně klíčové pracovnice si lehly na zem, daly si přes 
obličej papírový kapesník a na domluvený signál všichni do kapesníku foukli. Vyhrál 
ten, koho kapesník vyletěl výš. Po nějakém čase se tato ak vita stala oblíbenou i u 
mladších dě  v jiných rodinách. :)
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státní příspěvek na výkon pěstounské péče a solidární účet

Naše organizace Dě  patří domů, z. s. získává na pokry  reálně poskytovaných služeb na 
základě podepsané Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskou rodinou od Úřadu práce 
48.000 Kč na rodinu za kalendářní rok. Tato částka se od roku 2013 nezměnila, ačkoliv náklady 
na činnost organizace plynule narůstají. Zvyšují se také nároky na kvalitu řízení poskytovaných 
služeb, zlepšuje se spolupráce s nejrůznějšími subjekty, což vše znamená zvyšování nároků na 
lidské zdroje. Toto však není reálné financovat v plném rozsahu z prostředků získávaných na 
provázení pěstounských rodin od Úřadu práce, a jsme proto nuceni hledat i další zdroje.

Naše organizace chce být maximálně transparentní a otevřená jak v celkovém finančním 
hospodaření (máme jediný účet, a ten je transparentní), tak i v oblas  toku financí směrem ke 
klientům. Proto všechny naše akce mají zveřejněné reálné ceny na osobu, za kterou jsou akce 
realizované (bez ohledu na to, z jakých zdrojů je financujeme).

Každá naše rodina zná výši svého “budgetu” na daný rok, za kterou si může u nás či u jakékoli 
jiné organizace zajis t služby: vzdělávání pěstounů v zákonné výši, pobyty pro dě , hlídání a 
odborné služby (psychologické, psychoterapeu cké, právní, diagnos cké, apod.), které dle 
svého uvážení potřebuje.
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V roce 2018 došlo ke změně filozofie "budgetu", která více zohledňuje počet dě  v rodině a 
skutečné potřeby rodiny. Čerpání financí na služby je nyní každé rodině nastaveno formou 
limitu, který není možné překročit. Tyto limity se odvíjejí od obvyklé ceny služeb a počtů členů 
rodiny.

Zbývající část prostředků ze státního příspěvku je použita především na mzdy klíčových 
pracovníků, na cestovné, úhradu nákladů na telefony, internet, nákup pomůcek pro práci v 
rodině a část nákladů na administra vu a účetnictví organizace.

Aktuálně nevyčerpaná částka na služby se ukládá na účetní středisko Solidarita, a jsou z něj 
financovány služby těm rodinám, které mají více dě  nebo jsou v živé situaci, a potřebují 
propla t služby nad schválený limit. I z tohoto účetního střediska však lze propla t pouze ty 
služby, které jsou dány zákonem.  V roce 2018 jsme tak mohli ze střediska Solidarita navýšit 
“budget” 11 rodinám celkovou částkou 33.048 Kč, a to v 5 případech na odborné služby v 
krizové situaci, ve 2 případech na terapii dě  a u 4 rodin s větším počtem dě , vč. dě  se 
speciálními potřebami, jsme z něj dopla li respitní pobyt.

Pro rok 2019 zůstává na středisku Solidarita 115.029 Kč, které jsou primárně určeny na úhradu 
služeb, které rodiny nutně potřebují a jejich výše překračuje částku stanovenou jako horní limit 
povoleného čerpání na daný rok.
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V roce 2018 jsme připravili pro naše klienty tyto vzdělávací semináře.

vzdělávací akce

Svitavy Teplice Olomouc účastníci

1 denní seminář

víkendový seminář

klub pěstounů

pobyt pro rodiny se vzděláváním

1

1

7

4

-

-

9

1

3

-

-

-

55

7

118

56
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Dě  v pěstounských rodinách se v průběhu celého roku účastnily akcí připravených naší organizací. 

akce pro dě

počet dní počet dě z toho s asistentem

Hurá do pohádky

Výlet Tongo

Filmový tábor

Madagaskar

Vikingové

Cesta do pravěku

Grinchovo dobrodružství

Pardubický hokej - výlet

3

1

8

7

12

7

3

1

14

18

15

13

23

12

14

23

4

6

6

4

2

7

4

4

Svitavy

počet dní počet dě z toho s asistentem

Mirakulum

Malí cestovatelé

JUMP Arena Ús  nad Labem - výlet

JUMP Arena Ús  nad Labem - výlet

1

5

1

0,5

10

8

10

12

2

2

3

3

Teplice
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Všichni pracovníci na hlavní pracovní poměr jsou povinni se průběžně vzdělávat. Toto 
vzdělávání je stanoveno na 24 hodin za rok. V roce 2018 se  pracovníci zúčastnili těchto 
výcviků, kurzů a seminářů.

název kurzu / výcviku hodin
Nara vní péče s dětským traumatem (2 pracovnice)
Efek vní komunikace a rodinná diagnos ka pro pracovníky sociálně-právní ochrany
Respit není hlídání
Kniha života jako nástroj v práci s iden tou dítěte v náhradní rodinné péči (2 pracovnice)
Základní kurz krizové intervence
Celorepublikové setkání doprovodných organizací, Praha
Arteterapie
A achment u dě  (nejen) v náhradní rodinné péči
Fundraising a Péče o dárce
Práce s IPOD v PPPD aneb možnos  vývoje situace dítěte v PPPD
Projektové řízení
Stáž v organizaci Kvě na Teplice - služba doprovázení pěstounů
Time management a prokras nace
Negrantový fundraising: Nové fundraisingové metody
Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace za rok 2017 a novinky pro rok 2018
Vztah s veřejnos  a prezentační dovednos
Řešení konfliktních situací
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte
Asistované kontakty - pomoc všem zúčastněným
Pěstounská  péče na přechodnou dobu - praxe v ČR a v zahraničí
Právní minimum pro PPPD
Problema ka výchovy a vzdělávání dě  s mentálním pos žením
GDPR v praxi

celkem

120
64
64
16
16
12
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
3

536

vzdělávání pracovníků
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počet konzultací v roce 2018

počet počet minut

44

7

12

25

1335

560

290

485

3

16

23

2

85

495

710

45

dle tématu
Poradenství k přechodné pěstounské péči

Poradenství o pěstounské péči

Poradenství o hos telské  péči

Poradenství k osvojení (adopci)

z toho osobní konzultace

z toho emailová konzultace

z toho telefonická konzultace

Nedílnou součás  činnos  naší organizace je poradenství pro zájemce o pěstounskou péči, 
hos telskou péči nebo pro pěstouny, kteří se dostali do živé životní situace.

V průběhu celého roku 2018 jsme se věnovali poradenství osobám, které se na nás obrá ly s 
nejrůznějšími dotazy. Tyto konzultace shrnujeme v následujícím přehledu:

poradenství

7

3

1623

2

1225
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Paní Ivana pracovala jako vedoucí v tanečním kroužku, do kterého chodila i 
její dcera, a také Maruška, která žije v dětském domově. Mezi děvčaty se 
brzy vytvořil hezký přátelský vztah. Paní Ivana se po domluvě se svojí 
rodinou rozhodla pozvat Marušku na část letních prázdnin k nim domů. 
Začala si vyřizovat povolení, ale sociální pracovnice Marušky rodině sdělila, 
že Maruška má v domově další 4 sourozence a ona nemůže dát přednost 
jenom jednomu z nich. Navrhla, aby si paní Ivana vzala na letní prázdniny 
všech 5 sourozenců společně nebo rozděleně do dvou skupin. Paní Ivanu 
tento požadavek velmi zaskočil, na naši poradnu se obrá la s dotazem, zda 
si opravdu musí vzít na návštěvu všech pět dě . Ostatní dě  nezná, nemají 
podmínky pro tolik dě , nevejdou se jim ani do auta. Navíc se jedná o starší 
sourozence, z nichž nejstarší dva chlapci mají výchovné po že.

Bohužel jsme museli paní Ivaně sdělit, že zákon podmínky hos telské péče 
(tedy pobytu dítěte s nařízenou ústavní výchovou mimo DD) upravuje jen 
velmi obecně, na návštěvu mimo DD není žádný nárok, a konečné 
rozhodnu  je na řediteli DD a sociální pracovnici dě . Rodině tedy 
nezbývalo nic jiného než se pokusit vyjednávat o podmínkách hos telské 
péče přímo v dětském domově.

V průběhu roku byla naše organizace oslovena s žádos  o přípravu
vzdělávacích modulů pro pěstouny od OSPOD Svitavy, Maltézské pomoci, 
Slezské Diakonie a Sdružení pěstounských rodin. Tyto vzdělávací zakázky 
nám přinášejí do rozpočtu příjem, kterým pokrýváme část provozních 
nákladů organizace.  

vzdělávání na zakázku

odborná garantka MUDr. Dagmar Zezulová
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Termín realizace 1. 10. 2017 – 31. 5. 2018
Financováno z Burzy filantropie pod záš tou Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Čtyři dlouhole  spolupracovníci organizace, z nichž každý má svou osobní zkušenost s 
pěstounskou péčí, přibližovali žákům 6. tříd v návaznos  na školní osnovy, svět 
pěstounské péče formou besedy spojené s promítáním filmu Můj kamarád Ar k.

Cílem projektu bylo přiblížit dětem 6. tříd, jak žijí a co prožívají dě  v pěstounské 
rodině a nechat je zamyslet se nad otázkami: „Jak žijí ty síce dě , o které se nemohou 
nebo nechtějí starat jejich rodiče? Co znamená pojem pěstounská péče? Jak vypadá 
pěstounská rodina?“ Od projektu jsme očekávali ze strany dě  uvědomění si toho, že 
domov je místem, který není pro každé dítě samozřejmos . Rodiče si díky sdílení s 
dětmi uvědomí, že status pěstouna nemusí znamenat vyřazení na okraj společnos . A 
otevřeli si v sobě otázku, zda by se sami nemohli stát pěstouny.

V rámci celého projektu bylo navš veno celkem 21 základních škol, v nichž se besed 
zúčastnilo celkem 705 žáků. Projekt měl kladnou odezvu jak u zúčastněných 
pedagogů, tak i u samotných žáků.

Jsme velice rádi, že jsme mohli projekt realizovat a dále šířit osvětu o náhradní rodinné 
péči. Věříme, že to může pomoci budoucím generacím vyvarovat se chyb a uvědomit 
si, že dě  nepatří do dětských domovů, ale pouze do rodin a láskyplné péče rodičů, 
byť pěstounských. Tento projekt byl ukončen. Nadále jsme však otevřeni možnos  
realizovat besedy v základních školách či jiných osvětových akcích. V případě zájmu je 
možná nás kontaktovat na de patridomu@de patridomu.cz nebo na telefonním čísle 
607 445 250.

projekty

Osvětová akce pro žáky ZŠ „S Ar kem za poznáním“

finanční podpora
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finanční podpora

Mnohé z rodin, které naše organizace provází, pečují o dě  zdravotně 
znevýhodněné nebo dě  se speciálními potřebami. Kromě všech běžných 
úkonů spojených s péčí o dě  musí tyto rodiny ještě hledat speciální školy, 
kupovat a vymýšlet nejrůznější pomůcky, postupy a zlepšováky, jezdit k 
lékařům a odborníkům, bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, 
učit okolí, že jejich dítě je stejným členem společnos  jako ostatní dě , a 
mnoho dalších dovednos . Proto je tak důležité, aby si někdy mohli 
odpočinout a nabrat síly. A pro jejich dě  je důležité poznávat svět i jinými 
způsoby než jenom prostřednictvím jejich ochranné náruče.
Proto jsme v roce 2017 zahájili projekt “Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD”. 
Dobrovolníci by měli být lidé, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého 
volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Kteří dovedou 
vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s 
ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým 
kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejenom dává, 
ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získávají nové přátele mezi 
ostatními dobrovolníky a mohou nahlédnout pod pokličku opravdu 
smysluplné práce.
V roce 2017 jsme vytvořili webovou stránku de patridomu.cz/dobrovolnik/
#faq a díky Dobrovolnickému centru Krůček Svitavy umís li do rodin dvě 
dobrovolnice. Pevně věříme, že tento trend bude nadále pokračovat a řady 
našich dobrovolníků, „Velkých kamarádů“, budeme rozšiřovat.

“Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD”
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Termín realizace 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018
V rámci grantové výzvy Nadace Sirius z roku 2016 “Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblas  náhradní 
rodinné péče” jsme po dobu 18 měsíců čerpali 797.999 Kč.

Hlavními cíli projektu bylo: 

     vytvořit vysoce odbornou podporu pro pěstounské rodiny pečující o dě  se speciálními potřebami,

     zajis t dostupnost respitních služeb pro dě  se speciálními potřebami, 

     vypracovat metodiku vycházející z našich zkušenos  s respitními pobyty 

      přenést dobrou praxi pracovníkům z jiných provázejících organizací formou 64 hodinového akreditovaného kurzu Respit 
není hlídání podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními potřebami a metodika respitních pobytů

•

•

•

•

finanční podpora

Metodika “Integrované pobyty pro dě  z pěstounských rodin”  je zdarma 
nabízena ostatním doprovázejícím organizacím. V současné době lze knihu v 

štěné podobě objednat přes email de patridomu@de patridomu.cz nebo 
stáhnout v elektronické podobě na www.de patridomu.cz/o-nas/#ke-stazeni.

Pro zájemce o akreditovaný kurz “Respit není hlídání” pod registračním číslem 
A017/0720-SP/PC budou nadále otevírány další termíny. Aktualní dění ke kurzům 
lze sledovat na www.de patridomu.cz/respitnenihlidani.

„Odborná metodika, která je ovšem velmi č vá a návodná, což považuji 
za stěžejní. Zorientuje se v ní nejen odborník, ale každý zájemce o tuto 

problema ku vůbec. Pro další organizace je kuchařkou, dle které se 
mohou řídit a neztrácet čas nad m, co je již vytvořené. Přeji metodice 

hodně čtenářů, pracovníkům na pobytech hodně energie a hlavně všem 
dětem krásné pobyty plné rados .„

Jana Vožechová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnos
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Termín realizace 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Finanční podpora z Burzy filantropie v Ús  nad Orlicí 
pod záš tou Koalice nevládek Pardubicka, z. s. ve 
výši 51.160 Kč byla určena na projekt, díky kterému 
jsme mohli zrealizovat úpravy v prostorách Sko y. 
Vyměnili jsme podlahovou kry nu v kuchyni a 
komunitní místnos , nakoupili jsme další úložné 
prostory a zakoupili jsme novou pračku. Díky této 
podpoře jsme mohli Sko u udělat opět útulnější a 
bezpečnější pro naše klienty a dě  z pěstounských 
rodin.

Sko a - bezpečné místo pro malé i velké

Termín realizace 1.6.2018 – 31.5.2019
Nadační fond Veolia poprvé podpořil naší organizaci již v roce 2011. Celkem jsme získali na různé projekty 260 síc korun. 
Nadační fond Veolia nás podpořil i pro rok 2018 částkou 30.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na  vytvoření 
vzdělávacích materiálů a akreditovaného kurzu pro naše nové pracovníky a zájemce z jiných doprovázajících organizací. 
Lidé, kteří se zajímají o pozici klíčového pracovníka, mají zkušenos  se sociální prací, orientují se v zákonech, ale neznají 
specifika práce s pěstounskými rodinami. Cílem projektu je přenést naše dlouholeté zkušenos  a šířit dobrou praxi.

Provázení pěstounů jako dlouhodobý proces - klíčoví pracovníci Dě  patří domů, z. s. předávají zkušenos  dál

finanční podpora

finanční podpora



29

V říjnu 2018 jsme prošli opětovnou revizí Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a na další období jednoho roku  
můžeme používat značku SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE.

Značka zaručuje, že organizace dlouhodobě dobře hospodaří se svěřenými prostředky a poskytuje kvalitní služby.

h p://proverene-neziskovky.znackaspolehlivos .cz/katalog_detail/1163/de -patri-domu-z-s-/

Značka spolehlivos

finanční podpora
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Nedílnou součás  činnos  naší organizace je šíření myšlenky pěstounské péče.

Jako každý rok i v tomto roce jsme připravili osvětové akce, které se tentokrát konaly ve 
Svitavách.

Dne 19. 2. 2008 bylo oficiálně založeno občanské sdružení Dě  patří domů jako vyústění 
několikaleté činnos  svépomocné skupiny pěstounek a dalších podporovatelů pěstounské 
péče. Uběhlo pěkných pár let, podařilo se nám spoustu věcí a pořád dál se snažíme naši činnost 
zlepšovat. V roce 2013 se z původně malé zájmové organizace stala organizace profesionální a 
začali jsme provázet pěstounské rodiny. V mul kultruním centru Fabrika ve Svitavách jsme dne 
5. května 2018 uspořádali oslavu pro všechny pěstounské rodiny a příznivce naší organizace a 
oslavili tak 10 let oficiálního fungování organizace.

oslavy 10 let naší činnos

osvěta

Svitap J.H.J. spol. s r.o.
Tauer Group a.s.

Thomson Reuters
YKK Jindřich Kuchyňka

ZZN, a.s.

KOLOVRÁTEK Endlová Pavlína
KONiPRO s.r.o.

Nečasová Michala
Nekvinda - Zemědělská technika a.s.

Ravensburger Karton s.r.o.
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Kozák Svitavy, s.r.o.
Bajková Dagmar
EXWOOD s. r. o.

HENEP, s.r.o.
Kociánová Ludmila

finanční podpora
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Dětský den ve Svitavách se konal 2. 6. 2018 v Parku Jana Palacha. 
Jednalo se o odpolední program pro dě  a jejich rodiny, kdy 
jednotlivé neziskové organizace a zájmové spolky vytvořily 
zábavný program.  Naším úkolem je připomenout rodinám, jak 
důležité je pro každé dítě mít svoje rodiče a svůj domov. Dě  
tvořily origami se zvířecími mo vy a s rodiči jsme diskutovali nad 
tématy hos telské a pěstounské péče, předávali jim informační 
letáčky a nabízeli možnost osobního poradenství v případě jejich 
zájmu o náhradní rodinnou péči. 

Pardubický kraj pořádal spolu s neziskovými organizacemi druhý 
ročník Dne (pro) pěstounství. Na Státním zámku v Litomyšli v 
neděli 16. 9. 2018 byl připraven program nejen pro pěstounské 
rodiny a zájemce o pěstounství, ale také pro všechny ty, pro 
které je rodina důležitou hodnotou v životě. Zástupci naší 
organizace připravili dvě soutěže pro dě  a se zájemci o 
pěstounskou péči a respitní pobyty diskutovali nad danými 
tématy.

dětský den Svitavy

den (pro) pěstounství
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Naše organizace společně se Salesiánským klubem mládeže, z. s. Centrem 
Don Bosco z Pardubic pořádali dne 4. 12. 2018 v Tyjátru ve Svitavách 
“Autorské čtení o hos telské péči pro dě  z dětských domovů”. Z knihy 
Domov je místo, odkud tě nevyhodí … ani když vyrosteš předčítala autorka  
Dagmar Zezulová. Snahou naší organizace je toto téma ve společnos  
otevřít a  pomoci sjedno t postupy pracovníků sociálních úřadů, dětských 
domovů i samotných dě  a zájemců o hos telskou péči. Hos telská péče 
je pro mnoho dě  v ústavech jedinou možnos , jak se dostat do rodiny. 
Stejně jako ostatní dě  i ony potřebují navázat stabilní citové pouto, 
poznat fungování rodinných vztahů, zažít úspěch a zvýšit sebedůvěru. 
Besedy s posluchači se společně s Dagmar Zezulovou účastnil pan Jiří 
Křemeček, sociální pracovník z Centra Don Bosco. Moderátorem večera 
byl Lukáš Daniš a projekt Hos telské péče představila Dagmar Gloserová. 

autorské čtení

V neděli 9. 12. 2018 proběhl v kinosále Malé scény v Ús  nad 
Orlicí téma cký podvečer věnovaný pěstounské péči, který 
pořádala ústeckoorlická pobočka organizace Amalthea, z. s. ve 
spolupráci s naší organizací. Oba spolky dlouhodobě doprovází 
náhradní rodiny. Po promítnu  filmu Můj kamarád Ar k, 
následovala beseda  o osobních zkušenostech s pěstounskou 
péčí a debata o potřebnos  náhradní rodinné péče. 

beseda a promítání – Můj kamarád Ar k
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Na jaře 2018  jsme spus li nové webové stránky organizace. 
Návštěvník zde nalezne přehledné informace určené jak pro 
zájemce o problema ku náhradní rodinné péče, tak i 
informace pro naše klienty o aktuálním dění, vzdělávacích 
akcích a respitech. V záložce Projekty je možnost 
nahlédnout do probíhajících projektů a i již proběhlých. 
Součás  webových stránek jsou i podrobné informace o 
organizaci, principech a cílech naší organizace.

Důležitou součás  našich stránek je záložka “Web pro dě ”, 
která návštěvníka zavede na webové stránky určené dětem 
a dospívajícím. Na těchto stránkách mladí čtenáři najdou 
odpovědi na potřebné otázky ohledně pěstounské péče, 
práce klíčové pracovnice, a také knihy a filmy, které by je 
mohly zaujmout. A v neposlední řadě jsou zde kontakty, na 
které se mohou obrá t v případě potřeby.

Facebookové stránky reflektují aktuální informace o dění v 
organizaci. Příspěvky souvisejí s problema kou 
sociálně-právní ochrany dě , slouží zejména k šíření 
myšlenky náhradní rodinné péče mezi veřejnost.

webové stránky, Facebook





ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP
Nadace J&T

NADACE SIRIUS
Úřad práce  - projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Marka Bednar (prostřednictvím FRIENDS OF VIA)
MĚSTO SVITAVY

GATEMA A.S.
Elena Zhuravleva

Kozák Svitavy
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Bažantová Pavla
Nechvátalová Markéta

Kučík Daniel
Milan Čáp

dárci do 10 000 Kč celkem

struktura zdrojů financování v roce 2018

247 154,00 Kč
68 046,80 Kč
28 000,00 Kč
0,33 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
21 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
11 867,00 Kč

-
-

3 468 000,00 Kč
454 695,00 Kč
399 954,00 Kč
118 500,00 Kč

94 971,33 Kč
65 000,00 Kč
48 000,00 Kč
36 000,00 Kč
35 537,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 222,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
60 583,00 Kč

převod do roku 2019

Hlavním příjmem organizace Dě  patří domů, z. s. byl shodně jako v předchozích letech 
příspěvek na provázení pěstounských rodin od Úřadu práce ČR. Velmi důležitým zdrojem 
příjmů jsou dotace a dary od právnických a fyzických osob, které nám umožňují pokrývat 
náklady na jednotlivé projekty a přidané služby našich klientů.

hospodaření organizace
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náklady

číslo a

501

502

512

513

518

521

524

538

542

549

název účtu

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní daně a poplatky

Ostatní pokuty a penále

Jiné ostatní náklady

náklady celkem

stav k 31. 12.2018

384 190,29 Kč

49 573,00 Kč

119 315,00 Kč

2 080,00 Kč

1 042 307,25 Kč

2 697 384,00 Kč

 686 274,00 Kč

1 150,00 Kč

2 282,00 Kč

22 399,81 Kč

5 006 955,35 Kč

výnosy

číslo a

602

648

649

682

684

691

název účtu

Tržby z prodeje služeb

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace

výnosy celkem

stav k 31. 12.2018

448 267,00 Kč

10 000,00 Kč

30 635,07 Kč

1 245 949,13 Kč

3 000,00 Kč

3 299 318,75 Kč

5 037 169,95 Kč

Dě  patří domů, z. s. Rok 2018IČ: 22682660

výsledovka 2018

hospodářský zisk 30 214,60 Kč
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zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2018
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zpráva revizního experta za rok 2018

Dne 12. 4. 2019 jsem provedl pravidelnou roční revizi, která se sestává z analýzy veškerých podkladů o činnos  a rozhovory 
s vedoucími pracovníky DPD.

Tento rok byl pro DPD velmi významným rokem, jelikož slavil desátý rok svého založení. Osobně mohu potvrdit, že za tuto 
dekádu se spolek transformoval z malého „start-up“ projektu v plně profesionální a zavedenou organizaci, která nyní 
poskytuje své zkušenos  dalším organizacím v oboru a je vnímána jako velmi spolehlivou, čímž si vysloužila již podruhé v 
řadě ocenění „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR .

Obecně mohu konstatovat, že se DPD daří splňovat cíle, které si spolek vytýčil a svůj rozvoj provádí kontrolovaně, 
smysluplně a odpovědně. Největší důraz je stále kladen na udržení kvality hlavní činnos  (podpora pěstounských rodin) a 
na spokojenost pracovníků pro udržení stálého týmu. Rozvoj vedlejších ak vit, jakými jsou vzdělávací akce nebo 
poradenství poskytované ostatním organizacím, nijak kvalitu služeb nepoznamenalo. Naopak, zvýšilo to pres ž spolku v 
očích státních ins tucí, dárců a ostatních organizací působících v oboru.

DPD uspokojivě vyřešilo body, které byly v doporučení z minulé revizní zprávy a zavedla mnoho inova vních ak vit a prvků 
do své činnos  (mul mediální projekt „S Ar kem za poznáním“, program „Pomáhá mi velký kamarád“ a další). Velmi 
pozi vně vnímám osvětu kolem problema ky finanční gramotnos . Zde doporučuji oslovit některé bankovní ins tuce, 
které v rámci svých ak vit společenské odpovědnos  mohou poskytnout profesionální podporu. Tato problema ka je 
velmi důležitá jak pro budoucí zle lé pěstounské dě , tak i pro jejich pěstouny.

Co se týká vnitřní organizace spolku, tak mohu potvrdit, že DPD pracuje plně profesionálně, zachovává si loajalitu svých 
pracovníků, má dostatečné mo vační ak vity a nástroje a důkazem toho je stálý a spokojený tým, do kterého se postupně 
hlásí další prověření zájemci. Celý kolek v je pravidelně informován o dění v rámci organizace, o jeho strategii, směřování, 
vytyčených cílů a stavu jejich naplnění. Veškeré interní i externí ak vity jsou zcela průhledné, což umožňuje dárcům a 
podporovatelům kontrolovat, zda-li jsou jejich prostředky využívány v souladu s dohodnutými podmínkami.

Spolek DPD si na další roky ustanovil jako jeden z hlavních cílů dosáhnout v horizontu dvou až tří let osamostatnění teplické 
organizace a změny stanov pro umožnění decentralizace obecně. Pro budoucí efek vní rozvoj spolku považuji tento krok 
za rozumný.

Dle mého názoru DPD pokračuje ve své činnos  svědomitě, profesionálně a v souladu se svým deklarovaným posláním.

Toufik Dallal
Ředitel divize médií

Pro západní a východní EvropuPraha, dne 17. 4. 2019
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V rámci  § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách má naše organizace 
schválenou Krajským úřadem pod  čj. 11620/2015 veřejnou sbírku. Tato sbírka je určena na 
financováni asisten  pro dě  se speciálními potřebami, individuální terapie dě  a pomůcky při 
práci s dětmi, ať již individuální v rodinách nebo skupinovou na pobytech.

V roce 2018 jsme díky DMS zprávám a darům od dvou dárců podařilo získat finanční příspěvek 
ve výši 1.858 Kč.

Finanční prostředky byly použity na nákup deskových a společenských her pro práci klíčových 
pracovníků s dětmi z pěstounských rodin. Práce s dětmi pomocí her pomůže uvolnit atmosféru 
a vytvořit příjemnější prostředí při kontaktu s klíčovou pracovnicí.

Za tuto podporu jsme velice rádi a znamenají pro nás
neocenitelnou pomoc.

hospodaření organizace za období 5 let

rok

2013

2014

2015

2016

2017

výnosy

2 510 056 Kč

3 863 698 Kč

4 950 066 Kč

4 754 166 Kč

5 407 188 Kč

náklady

2 493 394 Kč

3 969 385 Kč

4 818 781 Kč

4 798 694 Kč

5 373 499 Kč

zisk

16 662 Kč

- 105 687 Kč

131 285 Kč

- 44 528 Kč

33 689 Kč

veřejná sbírka
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Našim kolegům
za věrnost své práci, otevřenost, ochotu neustále se učit novým 

věcem, naslouchat, komunikovat a překonávat překážky.

Našim klientům
za důvěru, spolupráci, partnerský přístup, vstřícnost a laskavost, s níž 

pomáhají svěřeným dětem zlepšit jejich životní start.

Našim donátorům
za to, že nám věří a podporují naši práci.

Našim dobrovolníkům
za nadšení, energii a čas, které věnují dětem z pěstounských rodin.

Pracovníkům z OSPOD a krajských úřadů
Pardubického a Ústeckého kraje za konstruk vní jednání, partnerský 
přístup a podporu při řešení často složitých situací ohrožených dě .

rádi bychom poděkovali 





V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s Pardubickým a Ústeckým krajem, se zástupci 
neziskových organizací a se zástupci státní správy.

Ak vně jsme se účastnili pravidelných setkáních organizací pracujících v oblas  NRP. Cílem této 
spolupráce bylo především předávání zkušenos  v oblas  provázení a péče o klienty (NRP), 
předávání zkušenos  souvisejících s metodickým vedením organizací pracujících v oblas  NRP 
a propojování služeb (nabídky akcí, odborníků, atd.).

MUDr. Dagmar Zezulová je členkou pracovní skupiny pro vyhledávání pěstounů pod vedením 
Krajského úřadu v Pardubicích a členkou expertní skupiny IP  “Systémového rozvoje a podpory 
nástrojů sociálně-právní ochrany dě ” při Ministerstvu práce a sociálních věcí, Oddělení 
transformace služeb pro rodiny a dě .

Naši činnost dlouhodobě a pravidelně podporuje město Svitavy, Středisko výchovné péče Alfa, 
Mateřské a dobrovolnické centrum Krůček, Charitní sdružení Děčín, OS Kvě na Duchcov, 
Diakonie Most, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ús  nad Labem.
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spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státním sektorem



děkujeme za podporu
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náš tým
Mgr. Lenka Patočková
Tel: +420 608 491 059, Email: lenka@de patridomu.cz
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady,
ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Alexandra Tichánková
Tel: +420 608 715 844, Email: alex@de patridomu.cz
Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady,
ak vní členka VH, vedoucí regionálního pracoviště Teplice, 
klíčová pracovnice

Ivana Dvořáková
Tel: +420 604 369 235, Email: ivana@de patridomu.cz
Statutární zástupkyně a členka Správní rady, ak vní členka VH,
realizace vzdělávacích a respitních akcí pro oblast Svitav, 
aministra vní pracovnice, účetní

Dagmar Gloserová
Tel: +420 607 445 250, Email: dagmar@de patridomu.cz
Výkonná ředitelka, ak vní členka VH

MUDr. Dagmar Zezulová
Tel: +420 777 925 871, Email: dasa@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, odborná garantka, lektorka

Pavla Bažantová
Tel: +420 777 925 874, Email: pavla@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, koordinátorka provázení

Bc. Radka Šmardová
Tel: +420 777 925 873, Email: radka@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Mgr. Karolína Kubicová
Tel: +420 734 695 464, Email: kajca@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Bc. Andrea Štusáková
Tel: +420 734 695 467, Email: andrea@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Bc. Marie Divoka
Tel: +420 734 695 465, Email: maruska@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice, vedoucí respitního týmu Teplice

Lukáš Daniš, DiS.
Tel: +420 608 748 217, Email: lukas@de patridomu.cz
Klíčový pracovník, vedoucí akcí respitu, lektor

Jitka Bendová, DiS.
Tel: +420 735 764 961, Email: jitka@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Mgr. Adéla Bodo Novotná
Tel: +420 730 521 156, Email: adela@de patridomu.cz
Klíčová pracovnice

Ivona Klá lová Naskopulosová
Email: ivona@de patridomu.cz
Realizace vzdělávacích a respitních akcí pro oblast Teplice

Mar na Janalíková
Tel: +420 773 788 455, Email: janalikova@de patridomu.cz
Ak vní členka VH, realizace vzdělávacích akcí pro Olomouc

Helena Zugarová Zezulová
Tel: +420 607 241 511, Email: helca@de patridomu.cz
Administra vní pracovnice



grafika Daniel Zezula


