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1. Základní údaje 

 

Název: ISIS – občanské sdružení pro pomoc 

náhradním rodinám, z. s. 

Zapsán: Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu 

v Ostravě v oddílu L, vložka č. 1294 

Datum zápisu: 20. 11. 2015 

Právní forma: spolek 

Datum vzniku: 10. 4. 1992 

IČ: 44936478 

Adresa sídla: U Sportovní haly 544/1a, Lazce, 779 00 

Olomouc 

Adresa pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc 

Statutární zástupce: Radek Schlesinger 

Funkce: předseda, statutární zástupce 

Telefon: (+420) 603 168 801 

Web: www.isis-olomouc.cz 

Registrace:  www.evidencenno.portal.gov.cz 
 www.olomouc.eu/kpss 

E-mail: osisis@email.cz 
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2. Členská základna 

 

Ke dni 1. 1. 2015 evidovalo ISIS, z. s. celkem 54 členů, z toho: 

 14 odborníků, 

 29 pěstounů, 

 10 ostatních, 

 1 čestného člena. 
 

V roce 2015 byly přijaty celkem 2 osoby, jedna mezi odborníky a jedna 

mezi ostatní.  

 

V roce 2015 nebylo ukončeno členství žádnému členovi. 

   

Ke dni 31. 12. 2015 má ISIS, z. s. evidováno celkem 56 členů, z toho: 

 15 odborníků, 

 29 pěstounů, 

 11 ostatních, 

 1 čestného člena. 
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3. Důležité události v ISIS 

 

3.1. Pracoviště ISIS v Olomouci a další využívané prostory 

 

Při naplňování aktivit obsažených v globálním projektu bylo využíváno 

zejména pracoviště ISIS na Horním náměstí 21 v Olomouci.  

 

Pro některé aktivity však bylo, s ohledem na ekonomicky přijatelná 

řešení, rozhodnuto o využívání volných kapacit spřátelených nestátních 

neziskových organizací v rámci města Olomouce. 

 

Za tím účelem byla navázána těsnější spolupráce zejména s RC 

Provázek. Výsledkem byla možnost využívání volných prostor této 

organizace pro potřeby ISIS.  

 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2015 služby poskytované ISIS, zejména 

co do objemu, nadále rozšiřovaly a dosavadní prostory, které mělo ISIS 

dosud k dispozici, se staly nedostatečnými, uskutečnilo se jednání 

s náměstkem primátora, jehož výsledkem bylo získání volných prostor, 

které se nacházejí ve stejné budově a ve stejném paře jako dosavadní 

prostory. Získané prostory však byly ve značně neobyvatelném stavu a 

musela být provedena jejich kompletní renovace. Získáním nových 

prostor se zvýšila celková podlahová plocha pracoviště z 95 m2 na  

217 m2. 

 

V závislosti na rozšíření poskytovaných služeb a zvýšení počtu 

náhradních rodin bylo nutno pro předvánoční setkání hledat podstatně 

větší prostor, kde by se mohlo toto setkání uskutečnit. Pro předvánoční 

setkání náhradních rodin bylo využito prostor v Domě armády v 

Olomouci. 

        

 

3.2. Důležitá jednání 

 

3.2.1. Z jednání Výboru ISIS 

 

V rámci každého jednání se výbor zabýval finanční situací spolku, 

schválením příjmových a výdajových účetních položek a informacemi 
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z jednání pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ v rámci KPSS při 

Magistrátu města Olomouce. 

 

První jednání V-ISIS v roce 2015 se uskutečnilo 12. 1. 2015 a zabývalo 

se volbou jednatele, pokladníka a člena výboru – kronikáře. Jednatelem 

byla všemi přítomnými zvolena Mgr. Šárka Mošťková, pokladníkem byl 

zvolen hlasy všech přítomných Ing. Matouš Ryček a členkou výboru – 

kronikářkou byla zvolena pí. Veronika Chorá. Výbor se dále zabýval 

stanovením a schválením výše odměn na DPP v rámci projektu na rok 

2015. 

  

Druhé jednání V-ISIS se uskutečnilo 13. 4. 2015 a mimo pravidelných 

témat byla projednávána příprava JP 2015 a žádost o poskytnutí nových 

prostor. 

 

Třetí jednání V-ISIS se uskutečnilo dne 22. 6. 2015, v rámci jeho jednání 

byla schválena Výroční zpráva ISIS za rok 2014. Dále výbor schválil 

obsazení pracovní pozice sociální pracovnice. 

  

Čtvrté jednání V-ISIS proběhlo 22. 10. 2015. Hlavní náplní byla příprava 

předvánočního setkání náhradních rodin a Valného shromáždění ISIS. 

 

Páté jednání se uskutečnilo 19. 11. 2015 a zabývalo se přípravou 

Valného shromáždění ISIS a plány na rok 2016.  

 

3.2.2. Jednání s institucemi mimo ISIS 

 

V roce 2015 ISIS navázalo na další rozvíjení aktivit započatých 

v předchozích letech. Aby se tak mohlo stát, bylo potřeba zajistit 

dostatek finančních prostředků a pro některé aktivity i dostatečně velké 

prostory. 

 

Součástí jednání s institucemi byla i pravidelná a aktivní účast na 

jednání pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ v rámci KPSS při 

MMOL. V roce 2015 byl zpracováván nový Komunitní plán na roky 2016 

– 2019, ve kterém ISIS zaujalo, s ohledem na to, že je ISIS zaměřeno 

výhradně na náhradní rodinnou péči, pozici hlavního garanta pro oblast 

náhradní rodinné péče. 
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Kromě toho se dále rozvíjela úzká spolupráce s pracovníky sociálních 

odborů jak Olomouckého kraje, tak i Magistrátu města Olomouce, se 

kterým byly koordinovány i služby poskytované pěstounům v působnosti 

OSPOD Olomouc. 

 

Dne 26. 1. 2015 proběhlo na MMOL jednání s RNDr. Šnevajsem 

v souvislosti s možností získat další prostory pro činnost ISIS. 

 

Dne 3. 3. 2015 proběhlo jednání se zástupkyní SNO v souvislosti 

s možností získat nebytové prostory pro rozšíření nabídky služeb – 

žádné z nabízených prostor nebyly pro ISIS vhodné. 

 

Dne 2. 4. 2015 se uskutečnilo na olomoucké radnici setkání zástupců 

NNO s náměstkem primátora RNDr. Šnevajsem, v rámci kterého byly 

podepsány grantové smlouvy na rok 2015. 

 

Dne 3. 6. 2015 proběhla v souvislosti se správností čerpání příspěvku 

na výkon pěstounské péče kontrola z Krajské pobočky Úřadu práce 

v Olomouci – nebyly zjištěny žádné závady. 

 

Dne 27. 8. 2015 se uskutečnilo jednání s Mgr. Pavlem Podivínským 

(vedoucím oddělení SPOD) v souvislosti s možným rozšířením služeb 

poskytovaných ISIS. 

 

Dne 3. 9. 2015 se uskutečnilo jednání s Ing. Jiřím Polákem, zástupcem 

společnosti NEJLEPŠÍ ADRESA a. s., týkající se prezentace ISIS 

v internetových prohlížečích. 

 

Dne 7. 9. 2015 byla na pracovišti SNO podepsána smlouva o pronájmu 

bytu č. 5 na Horním náměstí 21 v Olomouci. 

 

Dne 14. 9. 2015 proběhlo jednání mezi zástupcem ISIS a Nadačního 

fondu J&T v souvislosti s možností získání podpory při renovaci a 

vybavení nového pracoviště ISIS. Na základě výsledků jednání byl 

předložen projekt NF J&T.  
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3.2.3. Jednání Valného shromáždění ISIS 

 

Dne 28. 11. 2015 se v Domě armády v Olomouci uskutečnilo jednání 

Valného shromáždění ISIS, které hodnotilo dosažené výsledky za rok 

2015. 

 

3.2.4. Kontrola standardů sociálně-právní ochrany dětí 

 

Ve dnech 9. – 11. 12. 2015 proběhla úspěšně na ISIS, z. s. kontrola 

standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Inspekci v naší 

organizaci prováděl tříčlenný tým pracovníků Úřadu práce Hradec 

Králové. Vedením inspekčního týmu byla pověřena Mgr. Petra 

Jeníčková. 
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4. Projekty ISIS v roce 2015 

 

Projekty v roce 2015 navazovaly a rozšiřovaly projekty roku 2014. Ve 

druhé polovině roku 2014 byl zpracován hlavní projekt týkající se 

činnosti ISIS, který v sobě zahrnoval dílčí podprojekty. 

 

Součástí hlavního projektu nazvaného „Odborné a odlehčovací služby 

poskytované náhradním rodinám“ byly i projekty: 

 Odborné a odlehčovací služby poskytované pěstounským 
rodinám 

 Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním 
rodinám – podpora adoptivních rodin a nezaopatřených 
zletilých dětí v pěstounské péči 

 Vzdělávaní pěstounů mimo evidenci ISIS v Olomouckém kraji 
 

V roce 2015 ISIS navázalo na projekt roku 2014 a pokračovalo 

v rozšiřování nabídky svých služeb pro náhradní rodiny, přičemž těchto 

služeb měly možnost využít a využily náhradní rodiny nejen v evidenci 

ISIS, ale i z evidence OSPOD MMOL a jiných NNO v rámci Olomouce. 

Komplexní služby poskytované náhradním rodinám (pěstounským, 

osvojitelským i rodinám s dětmi v pokračující péči staršími 18 let, 

připravujícími se na budoucí povolání) byly, až na vzdělávání pěstounů 

a specifické úkony sociálního a psychologického poradenství, 

poskytovány bezplatně. Vzdělávání pěstounů dle zákona 359/1999 Sb. 

a speciálně vyžádané úkony sociálního a psychologického poradenství 

ze strany OSPOD pro rodiny mimo evidenci ISIS byly částečně hrazeny 

ze strany osob pověřených k výkonu SPOD. 

 

V rámci kontaktu s náhradními rodinami byly zjišťovány jejich aktuální 

potřeby a problémy a ze strany odborného týmu našeho spolku na ně 

bylo reagováno přizpůsobením programu připravovaných akcí 

(vzdělávání, svépomocné skupiny) nebo při individuální práci s rodinami 

(poradenství, TKI). 

 

Osvědčilo se i poskytování právního poradenství náhradním rodinám, 

které pro ISIS zajišťuje JUDr. Vylegalová. 

 

Přínosem realizace tohoto projektu pro Olomouc je primární prevence 

vzniku krizových situací v náhradních rodinách, které by vyžadovaly 
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zásah ze strany OSPOD, či jiných orgánů. Pozitivně se tento stav 

projevuje i na prostředí, ve kterém vyrůstají děti v náhradních rodinách, 

které jsou účastny našich aktivit. 

 

V průběhu roku 2015 byl, v souvislosti se zvýšením počtu pěstounských 

rodin s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče, rozšířen 

pracovní kolektiv o sociální pracovnici Bc. Ivetu Heclovou, DiS. 

 

 

4.1. Odborné a odlehčovací služby poskytované pěstounským 

rodinám 

 

Projekt byl zaměřen zejména na poskytování co nejširší nabídky služeb 

stanovených zákonem č. 359/1999 Sb. a poskytování služeb nad rámec 

tohoto zákona pěstounským rodinám, které měly s ISIS uzavřenu 

dohodu o výkonu pěstounské péče. Zahrnoval v sobě komplexní péči o 

38 pěstounských rodin. Převážná část nákladů spojená s realizací 

tohoto projektu byla hrazena z příspěvku na výkon pěstounské péče, 

částečně byl tento projekt financován z prostředků poskytnutých 

Magistrátem města Olomouce. 
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4.2. Odborné a odlehčovací služby poskytované náhradním 

rodinám – podpora adoptivních rodin a nezaopatřených 

zletilých dětí v pěstounské péči 

 

Projekt zajišťoval komplexní péči cílovým skupinám. Cílovými skupinami 

tohoto projektu byly především osvojitelské rodiny, pěstounské rodiny 

mimo evidenci OSPOD se zletilými osobami původně v pěstounské 

péči, připravujícími se na budoucí povolání. Jednalo se o projekt, na 

jehož základě bylo požádáno o dotaci z MPSV. Náklady projektu byly, 

kromě dotace MPSV, hrazeny z prostředků poskytnutých Magistrátem 

města Olomouce a dary právnických a fyzických osob. 

 

 

4.3. Vzdělávaní pěstounů mimo evidenci ISIS v Olomouckém kraji 

 

Projekt byl zaměřen na realizaci vzdělávacích bloků dle požadavků 

zejména OSPOD měst a obcí s rozšířenou působností a zajištění 

vzdělávání pro pěstouny mimo evidenci ISIS na pracovišti ISIS. Cílovou 

skupinou byli pěstouni, kteří měli uzavřenu dohodu o výkonu 

pěstounské péče s OSPOD nebo s neziskovou organizací 

v Olomouckém kraji, pověřenou k výkonu SPOD. Tento projekt byl 

kompletně financován z úhrad ze strany OSPOD a pověřených osob k 

SPOD. 
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4.4. Cíle a hodnocení naplnění cílů hlavního projektu 

 

V průběhu roku byl hlavní projekt objektivizován tak, aby odpovídal 

potřebám, které byly prezentovány ze strany náhradních rodin. 

V konečné podobě projekt obsahoval následující cíle: 

4.4.1. Odlehčovací služby pro náhradní rodiny 

4.4.2. Organizace klubových setkání náhradních rodin 

4.4.3. Podpora umísťování dětí z dětského domova do NRP  

4.4.4. Podporování při přechodu do NRP a doprovázení dětí 

v nové náhradní rodině 

4.4.5. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících 

v dětském domově  

4.4.6. Podporování svépomoci 

4.4.7. Pomoc při formování zdravé osobní identity dětí 

žijících v náhradních rodinách 

4.4.8. Poradensko-vzdělávací pobyty  

4.4.9. Telefonická krizová intervence  

4.4.10. Vzdělávání náhradních rodičů 

4.4.11. Zvyšování funkčnosti a odolnosti náhradních rodin 

prostřednictvím poradenství 

4.4.12. Realizace příměstského tábora 

4.4.13. Aktivity mimo projekty  

 

4.4.1. Odlehčovací služby pro náhradní rodiny 

 

V roce 2015 byly realizovány odlehčovací služby formou zajištění 

programu pro děti v době, kdy se náhradní rodiče účastní odborných 

aktivit sdružení (např. vzdělávání, poradenství, svépomocných skupin). 

 

Kromě toho byly realizovány aktivizační programy pro děti z náhradních 

rodin, kdy se děti účastnily skupinových činností pod vedením 

psychologů, případně studentů psychologie pod intervizí zkušeného, 

vysoce odborně fundovaného garanta. 

 

V rámci odlehčovacích služeb byly realizovány tvořivé dílny vedené 

kvalifikovanou lektorkou i zábavnou formou realizované vzdělávací 

bloky pro děti, při jejichž realizaci jsme spolupracovali s NNO 

v Olomouci (např. RC Provázek). 
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Mimo výše uvedeného byly realizovány dva společné výlety náhradních 

rodin. První se týkal návštěvy poutního Velehradu, Živé vody v Modré a 

Kovozoo Staré Město. Druhý výlet se uskutečnil do ZOO Lešná a do 

Zlína. 

 

4.4.2. Organizace klubových setkání náhradních rodin 

 

V pravidelných intervalech se uskutečňovaly kluby náhradních rodin, tj. 

pěstounských i osvojitelských. Podněty z těchto klubů byly využity při 

přípravě poradensko-vzdělávacích pobytů. 

 

Nejvýznamnějším setkáním náhradních rodin bylo předvánoční setkání 

náhradních rodin, kterého se zúčastnilo 113 osob, z toho 62 dětí. 

Setkání se uskutečnilo v Domě Armády v Olomouci dne 28. 11. 2015 a 

jeho součástí byl i bohatý program, jehož součástí bylo vystoupení 

kouzelníka, vystoupení dětí z náhradních rodin a nechyběl ani Mikuláš 

s čertem a andělem. O hudební doprovod se postarala skupina 

z agentury Láska Agency, ve které účinkuje i jedna z našich vedoucích 

dětských skupinek. 
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4.4.3. Podpora umísťování dětí z dětského domova do NRP 

 

Při naplňování tohoto cíle úzce spolupracujeme s DD Olomouc. V roce 

2015 nevzešly, vyjma hostitelské péče, žádné vhodné návrhy na 

umístění dětí do NRP, které bychom mohli dále podporovat. 

 

4.4.4. Podporování při přechodu do NRP a doprovázení dětí v nové 

náhradní rodině 

 

Pokračovala péče u dětí přešlých do NRP v předchozích letech. 

S ohledem na naplňování cíle 3) nebyl tento cíl zcela naplněn. 

 

4.4.5. Podpora sociální integrace dětí vyrůstajících v dětském domově 

 

V roce 2015 pokračovala úzká spolupráce mezi ISIS a DD Olomouc, 

kdy byla umožněna účast dětí z DD na poradensko-vzdělávacích 

pobytech a na dalších akcích pořádaných ISIS. Děti tak měly možnost 

nahlédnout do života rodin. I nadále jsme podporovali možnost návštěv 

dětí v rodinách v rámci hostitelské péče, která zájemcům z řad dětí z DD 

umožňuje zažívat „běžný život rodiny“. 

 

4.4.6. Podporování svépomoci 

 

V souladu se záměrem se uskutečňovaly pravidelné svépomocné 

skupiny pečujících osob z rodin s podobnou historií a pod dohledem 

psychologa, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka měli možnost 

řešit konkrétní problémy, které vyplynuly ze zpětné vazby od náhradních 

rodin. 

 

4.4.7. Pomoc při formování zdravé osobní identity dětí žijících v 

náhradních rodinách 

 

Pozitivně byly náhradními rodinami hodnoceny skupinky dětí nejen 

v průběhu poradensko-vzdělávacích pobytů, ale i v průběhu školního 

roku, kdy jsou děti rozděleny podle svých schopností do čtyř skupinek a 

pod vedením psychologů nebo studentů psychologie či speciální 

pedagogiky je s nimi realizován speciální program. V průběhu školního 

roku se skupinky scházely pravidelně 1x za měsíc. 
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4.4.8. Poradensko-vzdělávací pobyty 

 

I v roce 2015 ISIS uspořádalo cyklus poradensko-vzdělávacích pobytů, 

v rámci kterého se uskutečnily celkem tři pobyty - na jaře, v létě a na 

podzim. Jarní pobyt byl realizován v penzionu Horizont v Janoušově. 

Letní pobyt se konal již tradičně v Poutním domě v Králíkách a podzimní 

pobyt určený převážně pěstounským rodinám, které nemají 

podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s ISIS, se uskutečnil na 

zcela novém místě, a sice v rekreačním středisku Vyhlídka v 

Češkovicích u Blanska. 

 

 
 

Odborný program pro rodiče byl i letos formován tak, aby umožnil 

účastníkům získat potřebnou část vzdělávacích hodin předepsaných 

zákonem. Vzdělávací bloky měly tradičně formu prožitkových seminářů 

a workshopů. Celkem v rámci cyklu poradensko-vzdělávacích pobytů 

proběhlo 22 vzdělávacích bloků. V rámci jarního a letního pobytu to bylo 

8 bloků v každém pobytu, na podzimním pobytu se uskutečnilo celkem 

6 vzdělávacích bloků. Tým odborných pracovníků byl v rámci cyklu 

tvořen Mgr. Žanetou Smejkalovou (sociální pracovnice a terapeut), 

PhDr. Jiřím Smejkalem (klinický psycholog), Mgr. et Bc. Davidem 
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Havelkou (psycholog) a Bc. Ivetou Heclovou (sociální pracovnice). 

Odborný program byl velmi intenzivní a variabilní. 

 

Všechny pobyty byly vnímány jako komplexní, tradičně zahrnovaly 

odborný vzdělávací program pro pečující osoby, program sociálně 

psychologických her pro děti a dospívající a volnočasový program pro 

zúčastněné rodiny. Všechny části pobytu byly strukturovány tak, aby 

podporovaly a podněcovaly potenciál a vnitřní zdroje jednotlivých rodin, 

aby byly schopny se samy vypořádat s problematickými situacemi, 

hledat možnosti řešení, správně situace vyhodnotily a odhodlaly se k 

případnému odbornému řešení. Volnočasová část pobytu byla 

koncipována tak, aby členové rodin měli možnost společně sdílet svůj 

čas, být spolu, prožít společné chvíle, při kterých se mohli lépe poznat, 

pochopit vlastní potřeby a přání, zkrátka užít si jeden druhého bez 

povinností a starostí všedního života. 

 

Úvod jarního pobytu patřil svépomocné skupině, kde rodiny sobě 

navzájem poskytovaly cenné zkušenosti, doporučení pro péči a výchovu 

svěřených dětí a v neposlední řadě měly možnost sdílet i pozitivní 

momenty z rodinného soužití. V dalších dnech byla postupně nabídnuta 

následující témata: Budování identity dítěte v NRP, Poruchy 

attachmentu - Bezpečné citové pouto jako základ zdravého vývoje 

a Podpora dítěte ve škole, spolupráce se školou. K těmto tématům 

se již tradičně připojil i tematicky orientovaný workshop, v rámci kterého 

celé pěstounské rodiny, včetně dětí vytvářely rodinnou vlajku. Byla to 

možnost poznat sebe navzájem, uvědomit si své potřeby a přání, 

pochopit co je komu vlastní a pátrat po důvodech a příčinách těchto 

potřeb. Hlavně se jednalo o společnou práci rodin a společné sdílení. 

 

Letním pobytem ISIS 2015 doprovázela rodiny velká rodinná hra 

UTOPIA s. r. o. - továrna na šťastnou rodinu, která byla zakončena 

společnou tvorbou krasohledu. Šlo o sérii drobnějších či složitějších 

úkolů, v rámci kterých měla rodina spolupracovat a hlavně se spolu učit 

sdílet společný čas, společné zážitky a zkušenosti, hovořit spolu, 

poznávat se a dozvídat se leccos o sobě, jak se navzájem vnímají, co 

si osobě vzájemně myslí. Průběh ukázal, že pro mnohé rodiny je 

vzájemná spolupráce i určitou překážkou, nenechávají si tolik prostoru, 

kolik kdo potřebuje, neposlouchají se, častěji jednají bez vědomí 
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druhého, případně i na úkor druhého. Hra byla dobrou zpětnou vazbou 

a náhledem na tyto skutečnosti.  

 

 
 

Odborný program formu prožitkových seminářů a workshopů byl 

zahájen „Filmovým klubem“, v rámci kterého byl promítán film Bílý 

oleandr – o dívce, která se po matčině uvěznění za vraždu milence 

s odvahou, odhodláním a humorem učí žít v pěstounských rodinách a 

pochopit svou osobnost. Podmanivý příběh o vztazích mezi matkou a 

dcerou, o sexualitě a síle umění a celkově o úskalích a přínosech 

náhradní rodinné péče. Po filmu či v jeho průběhu probíhala diskuse, 

bylo možné se vyjádřit k uvedeným informacím, prohlédnout si je z 

několika perspektiv. Diskuse byla moderována psychologem. 

 

V dalších dnech pak byla nabídnuta témata: Puberta a život s 

„Puberťákem“ aneb co to přináší…  Rozumíme jim? Chápeme je?, 

Sociální sítě – co to je? Rizika, nástrahy, pravidla…, Poruchy 

attachmentu – praktické možnosti nápravy. 
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Hudba v umění vychovávat dítě byl název workshopu, který lektoroval 

host letního pobytu Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD. Prostřednictvím 

tohoto workshopu měli účastníci možnost pomocí hudby pochopit a 

prožít důležitost vzájemné komunikace, významu tónu hlasu, blízkosti, 

přijetí, pochopení. 

 

V druhé části letního pobytu jsme již tradičně přivítali sociální pracovníky 

MMOL z OSPOD, se kterými měli rodiče možnost konzultovat aktuální 

sociální problémy, pokládat otázky z oblasti zákona o sociálně-právní 

ochraně děti.  

 

V závěru pobytu bylo pěstounům nabídnuto téma: ABC zlobení  - 

představena analýza chování, kterou můžou rodiče použít, potřebují-li 

si vysvětlit zlobení svých dětí a o tom, jak dlouhodobě jejich chování 

pozorovat a jak případně s problémovými projevy na základě tohoto 

schématu zacházet. 

 

Odborný program podzimního pobytu kopíroval v celém rozsahu 

program jarního pobytu a tento byl určen převážně pro pěstouny z jiných 

organizací.  
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V průběhu pobytů měli účastníci možnost účastnit se speciálních 

zážitkových workshopů, které měly za cíl posílit prožitek vzájemnosti, 

spolupráce a přijetí. Na jarním pobytu to byl Kouzelnický workshop, na 

letním pobytu pak workshopy: Tancem k uvolnění a pozitivní náladě, 

Relaxační a imaginativní techniky a Canisterapie – setkání se 

psem, který umí a může pomoci. Dále byl realizován půldenní výlet 

do Resortu Dolní Morava, kde měli účastníci možnost aktivního trávení 

volného času – bobová dráha, lanové centrum, vodní park Mamutík, 

turistika.  
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Tradiční a neméně důležitou součásti cyklu poradensko-vzdělávacích 

pobytů byl Program sociálně psychologických her pro děti a 

dospívající, který probíhal ve čtyřech až pěti skupinkách. Skupinová 

činnost dětí kopírovala časově vzdělávací aktivity pečujících osob. V 

rámci všech pobytů proběhlo celkem 27 skupinových činností každé 

skupiny. Celkově bylo do programu sociálně psychologických her 

zařazeno v rámci jarního pobytu 25 dětí, z toho bylo 21 dětí v NRP, 2 

biologické děti pečujících osob a 2 děti v adopci. V rámci letního pobytu 

29 dětí, z toho 18 dětí v pěstounské péči, 4 děti z DD, 5 biologických 

dětí pečujících osob a 2 děti v adopci. Podzimního pobytu se účastnilo 

21 dětí, z toho 12 dětí v pěstounské péči, 4 děti z DD, 3 biologické děti 

pečujících osob a 2 děti v adopci. Skupinová činnost měla vždy 1,5 

hodinovou dotaci, přičemž byly respektovány vývojové zvláštnosti a 

potřeby dětí. Program byl strukturován tak, aby dostatečným způsobem 

rozvíjel jejich osobní identitu a vývojové potřeby, posiloval u dětí jejich 

přirozené zájmy, pozitivní sebehodnocení a sebedůvěru, schopnost 

komunikace, spolupráce a tolerance.   
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Nedílnou součástí odborného programu pro děti byla i následná 

pravidelná supervize vedoucích skupin, která probíhala každý den 

bezprostředně po programu za účasti odborníků sdružení. Výstupy ze 

supervizních setkání se aplikovaly následně do samotné práce s dětmi. 

 

V rámci celého pobytu měli rodiče možnost využít individuálních 

poradenských konzultací.  

 

Odborný program jak pro děti, tak pro rodiče, byl hodnocen účastníky 

jako zajímavý a prospěšný. 

 

4.4.9. Telefonická krizová intervence (TKI) 

 

TKI byla realizována v plánovaném rozsahu. V případě velmi akutní 

potřeby byla k dispozici i mimo stanovený čas. 

 

4.4.10. Vzdělávání náhradních rodičů 

 

V roce 2015 jsme realizovali vzdělávání ve značně zvýšené intenzitě. 

Důvodem byl zejména zájem pěstounů o námi nabízená témata, kdy 

v některých případech, z důvodu zvýšeného zájmu, musely být 

vyhlášeny náhradní termíny. Vzdělávání se účastnili nejen pěstouni, 

kterým tuto povinnost ukládá zákon č. 359/1999 Sb., ale i osvojitelé a 

pěstouni v pokračující pěstounské péči (s dětmi nad 18 let, 

připravujícími se na budoucí povolání, původně v pěstounské péči). 

Účast zájemců v působnosti jiných NNO, příp. OSPOD byla částečně 

zpoplatněna. Zvýšil se zájem i ze strany OSPOD, kdy ISIS připravilo 

vzdělávací bloky dle požadavku OSPOD. V roce 2015 se kromě 

Olomouce uskutečnilo vzdělávání pěstounů i v Konici, Litovli, Mohelnici 

a Prostějově. 

 

4.4.11. Zvyšování funkčnosti a odolnosti náhradních rodin 

prostřednictvím poradenství 

 

Zájemcům z řad náhradních rodin byly umožněny bezplatné 

poradenské služby. Rodiny v působnosti ISIS mají svého stabilního 

psychologa, který zároveň rodinu doprovází a pomáhá jí řešit vzniklé 

krizové situace. Tato služba je poskytována rodinám soustavně, 

minimálně do osamostatnění se dítěte v NRP. Děti v náhradních 
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rodinách i po vyřazení z evidence OSPOD tak mají možnost řešit své 

problémy a mají tak, dle zpětné vazby ze strany těchto dětí, větší pocit 

sounáležitosti s náhradní rodinou. 

 

4.4.12. Realizace příměstského tábora 

Ve dnech 10. a 11. 2. 2015 se uskutečnil zimní dvoudenní příměstský 

tábor pro děti, kterého se zúčastnilo 12 dětí. 

 

Ve dnech 20. – 24. července 2015 se uskutečnil druhý příměstský tábor 

ISIS s názvem „Zachraňte Zlozemi“. Na tento tábor se přihlásilo 12 dětí 

ve věku 7-14 let. 

 

 
 

4.4.13. Aktivity mimo projekty 

 

Mimo projekty se uskutečnilo informativní setkání pro zájemce o NRP. 

Byl připraven a nabídnut školám v Olomouci a okolí i informativní blok o 

NRP, ale s odkazem školských zařízení na důležitější priority z jejich 

strany nebyl realizován. 
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5. Hospodaření ISIS v roce 2015 

 

5.1. Počáteční zůstatky ke dni 1. 1. 2015 činí: 

  

 na hotovosti v pokladně částku 22 994,00 Kč 

 v ceninách  (77 pošt. známek á 13,-Kč) 1 001,00 Kč 

 na běžném účtu u ERA-Poštovní spořitelny 1 474 924,13 Kč
  

Celkem mělo ISIS k dispozici částku  1 498 919,13 Kč 

    

    

5.2. Výnosy v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015   

    

Za uvedené období činily výnosy ISIS  3 070 138,75 Kč 

    

Výnosy ISIS se skládaly z:  

 

5.2.1. Vlastních tržeb (služby pro pěstouny mimo ISIS) 273 775,00 Kč 

 

5.2.2. Dotace MPSV 501 703,00 Kč 

(z původní částky 586 001,00 Kč bylo vráceno  84 298,00 Kč 

jako nevyčerpaná dotace)  

 

5.2.3. Dotace z rozpočtu MMOL 300 000,00 Kč 

 

5.2.4. Příspěvků na výkon pěstounské péče 1 826 338,24 Kč 

 

5.2.5. Příspěvků účastníků pobytů – pěstouni a osvojitelé ISIS 

 102 940,00 Kč 

 

5.2.6. Finančních darů fyzických a právnických osob ve výši 

 65 200,00 Kč 

 

5.2.7. Úroků na běžném účtu 182,51 Kč 
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Výše uvedené dílčí částky obsahovaly:   

    

5.2.1.  Vlastní tržby  

 tržby za vzdělávání pěstounů 211 172,00 Kč 

 tržby za podzimní poradensko-vzdělávací pobyt 53 974,00 Kč 

 tržby za příměstské tábory 5 100,00 Kč 

 tržby ostatní (setkání zájemců o pěst. péči) 3 529,00 Kč 
    

5.2.4.  Příspěvek na výkon pěstounské péče   

 nevyčerpaný příspěvek z roku 2014 1 073 561,66 Kč 

 přijatý příspěvek za rok 2015 1 776 000,00 Kč 

 převod nevyčerpaného příspěvku do r. 2016 1 023 223,42 Kč 
                   

5.2.5.  Příspěvky účastníků pobytů – pěstounů a osvojitelů ISIS 

 příspěvky účastníků zimního příměstského tábora 2 500,00 Kč 

 příspěvky účastníků jarního pobytu 28 000,00 Kč 

 příspěvky účastníků letního příměstského tábora 6 000,00 Kč 

 příspěvky účastníků letního pobytu 52 840,00 Kč 

 příspěvky účastníků podzimního pobytu 13 600,00 Kč 
    

5.2.6.  Finanční dary fyzických a právnických osob   

 F. K. technik s.r.o., Praha 45 000,00 Kč 

 MUDr. Marie Johnová, Letohrad 20 000,00 Kč 

 Radek Schlesinger 200,00 Kč 

 OLSPED s.r.o. 15 000,00 Kč 
     

 

5.3. Náklady v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 

   

Za uvedené období činily náklady ISIS v souhrnu částku 

 3 037 190,14 Kč

  

Tato souhrnná částka obsahuje:   

 potřeby pro činnost dětí 28 487,00 Kč 

 kancelářské potřeby  15 339,00 Kč 

 pořízení drobného dlouhodobého majetku 22 513,00 Kč 

 věcné dary 251,00 Kč 

 ostatní provozní materiál  2 265,00 Kč 

 občerstvení a pomůcky při vzdělávání 22 299,00 Kč 

 spotřeba energie 4 705,42 Kč 

 pobyty, tábory – ubytování a strava 137 830,00 Kč 
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 pobyty, tábory, setkání – doprava 151 265,00 Kč 

 volnočasové aktivity (výtv. dílny, muzeum aj.) 19 131,00 Kč 

 hrazená respitní péče (využití služeb jiných sdružení) 
 39 546,00 Kč 

 služby spojů – poštovné, známky 2 973,00 Kč 

 telefony, internet, internetové stránky 37 479,42 Kč 

 nájemné – Horní nám., DDM a služby na pracovišti 
 39 977,50 Kč 

 služby ostatní – kopírování, odpady, PaM, 76 063,80 Kč 

 vzdělávání pěstounů ISIS u jiných organizací 1 530,00 Kč 

 mzdové náklady a povinné odvody 2 394 919,00 Kč 

 ostatní sociální náklady  28 908,00 Kč 

 pojištění (zaměstnanců, rizik podnikání, př. tábora ….) 
 9 694,00 Kč 

 bankovní poplatky 2 014,00 Kč
  

    

5.4. Koncový stav finančních účtů ke dni 31. 12. 2015 činí: 

     

 na hotovosti v pokladně částku 14 635,00 Kč 

 v ceninách  (50 pošt. známek á 13,-Kč) 650,00 Kč 

 na běžném účtu u ERA-Poštovní spořitelny 1 455 972,31 Kč
  

Celkem na finančních účtech 1 471 257,31 Kč

  

    

5.5. Hodnota majetku ke dni 31. 12. 2015    

    

Ke dni 31. 12. 2015 ISIS eviduje drobný dlouhodobý majetek v 

pořizovací hodnotě 156 098,60 Kč. 

   

  

5.6.  Pohledávky ISIS ke dni 31. 12. 2015 se skládají z:   

    

 částky 65 877,00 Kč – nevyúčtované zálohy za elektřinu a 
služby na pracovišti 

 částky 14 150,00 Kč – za služby poskytnuté odběratelům  
v r. 2015, splatné do ledna 2016 

 částky 28 000,00 Kč – poskytnuté kauce na prostory pracoviště 
A a B  
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5.7.  Závazky ISIS ke dni 31. 12. 2015 se skládají z:    

    

 částky 1 950,00 Kč, nevyplacený návratek úhrady pěstouna 

 částky 1 023 223,42 Kč, poskytnutá Krajskou pobočkou ÚP jako 
příspěvek na výkon pěstounské péče a převedená do roku 2016 

 částky 84 298,00 Kč, určené k vrácení v roce 2016 MPSV jako 
nevyčerpaná dotace roku 2015  

 částky 199 111,00 Kč, určená k úhradě mzdových závazků a 
odvodů za prosinec 2015  

 částky 9 391,20 Kč za služby, poskytnuté dodavateli v r. 2015, 
splatné do ledna 2016  
 

     

5.8.  Výsledek hospodaření za rok 2015   

    

Za rok 2015 hospodařilo ISIS s kladným výsledkem ve výši 32 948,61 

Kč.  

Tato částka bude použita ke krytí aktivit v následujících obdobích. 
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6. Poskytovatelé dotací, grantů, sponzoři a dárci 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/a8PGDp0l9rWKEIGycwpbMQAeXCyAis1d4QMxxgfG42jDquSncUQ47q9CMYQ7Tr2Q9lpJnBA/J&T_NF_logo_Gradient_RGB.png
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7. Co chystáme na rok 2016 

 

V průběhu roku 2015 jsme navýšili počet uzavřených dohod o výkonu 

pěstounské péče na 38 v závěru roku. V roce 2016 bychom chtěli počet 

uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 

Sb. ještě zvýšit.  

 

Pro realizaci tohoto záměru je třeba co nejdříve uvést do provozu druhé 

pracoviště a vytvořit tím dostatečné prostory k realizaci plánovaných 

aktivit. 

 

Služby, které jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb. 

pěstounským rodinám s dětmi do osmnácti let (dětem v evidenci SPOD) 

chceme v obdobném rozsahu poskytovat i rodinám osvojitelským a 

rodinám v pokračující pěstounské péči, tj. rodinám s dětmi staršími 

osmnácti let, původně v pěstounské péči, které se soustavně připravují 

na své budoucí povolání. Naše činnost se zaměří i na pomoc 

dospívajícím a mladým dospělým při vstupu do samostatného života. 

 

V rámci projektu „Odborné a odlehčovací služby poskytované 

náhradním rodinám“ budeme poskytovat v roce 2016 tyto služby: 

 Poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny (jarní ve 
dnech 13. - 15. 5. 2016 v Penzionu Selský Dvůr v Daňkovicích, 
letní ve dnech 6. - 13. 8. 2016 v Rekreačním zařízení Vyhlídka 
v Češkovicích u Blanska a podzimní pobyt ve dnech 9. – 11. 9. 
2016 v Penzionu Selský Dvůr v Daňkovicích). 

 Svépomocné skupiny náhradních rodin řešící specifické 
problémy (vedené psychologem). 

 Vzdělávání náhradních rodin.  

 Víkendová setkání náhradních rodin, popř. výlety pro náhradní 
rodiny. 

 Psychologické poradenské služby. 

 Právní poradenství. 

 Odlehčovací služby (herna, hlídání dětí, výtvarné aktivity, 
doučování). 

 Realizace příměstských táborů pro děti z náhradních rodin, a to 
zimního a letního. 

 Zajištění dalších služeb v souladu s uzavíranými dohodami o 
výkonu pěstounské péče. 

 Zajištění služeb pro osvojitelské rodiny a rodiny s pokračující 
pěstounskou péčí. 
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 Zajištění služeb pro zletilé osoby původně v pěstounské péči, 
připravující se na budoucí povolání. 

 Zajištění služeb pro biologické děti v náhradních rodinách a pro 
osoby dospělé, původně v náhradní rodinné péči, vstupující do 
samostatného života. 

 

Prioritou bude i rozvoj spolupráce s NNO v rámci Olomouce a rozšíření 

našich služeb, zejména v oblasti vzdělávání náhradních rodin i do jiných 

měst v rámci Olomouckého kraje. 

 

Před celý realizační tým je tím postaven zásadní úkol, získat dostatek 

finančních prostředků nejen na udržení prostor pro činnost ISIS, ale i na 

jejich vybavení a na mzdy a odměny zejména k zajištění odborného 

programu a odlehčovacích služeb.  

 

V Olomouci dne 30. 5. 2016 

 

 

 

 

Vyhotovil: PhDr. Šárka Mošťková v. r. 

 (jednatelka z. s.)  

 

 

Výroční zpráva schválena na 2. řádném jednání Výboru ISIS v roce 

2016 dne 23. 6. 2016. 

 

 

 

 

Za správnost: Radek Schlesinger v. r.  

 (předseda a statutární zástupce z. s.) 

 

 


