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Vážení a milí přátelé organizace NA DLANI, o. p. s.
připadá mi to jako včera, co jsem společně s vámi bilancovala nad rokem 2018. A nyní tedy opět přichází chvilka 

na zamyšlení se nad dalším uplynulým rokem, a to nad rokem 2019. 
Život sám o sobě je ten nejexcelentnější spisovatel. Kdo jiný, než život sám, nám předloží scénář plný krásných oka-

mžiků, hlubokých propastí, neodolatelných pokušení, spletitých cest, a to všechno mnohdy s nádechem všude přítomného 
humoru, který má dvě tváře – sarkastickou i vlídnou. Jen život vám dokáže v krátkosti okamžiku udělit lekce, které vás for-
mují, vzdělávají, ale i zraňují či obohacují. Má paletu životních cest tak pestrou, že nás nikdy nepřestane udivovat. A právě 
prostřednictvím těchto životních osudů jsme spojeni s našimi klienty. Nepřestávají být pro nás inspirací. Lidé, kteří s odvahou 
sobě vlastní, bojují proti životní nepřízni a vytvářejí pro děti prostředí plné lásky, pochopení a bezpečí – tedy DOMOV.

Dovolte mi, abych vás teď již seznámila s naší cestou rokem 2019. Věřím, že se s námi budete těšit nad vykonanou prací. 
Při podpoře sociální práce s rodinami jsme nadále pokračovali v působení, a to v kraji Olomouckém, Moravskoslez-

ském a Zlínském. Poskytovali jsme podporu, pomoc a doprovázení osobám z oblasti náhradní rodinné péče. Naši klienti 
měli možnost se již tradičně zúčastnit jednodenních či pobytových seminářů, které jim nabízejí možnost vzájemného 
sdílení, podpory a přinášejí jim nové poznatky a zkušenosti.

V roce 2019 jsme úspěšně ukončili projekt „KONCEPCE aneb podpora ohrožených dětí a rodin v procesu SPOD“, 
vydaným pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003807, který byl podpořený z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu, jehož prin-
cipem bylo, pomocí tvorby a zavádění inovací a metod v sociální práci podpořit řešení situace ohrožených rodin s dětmi, 
byly vydány publikace a metodické materiály, které, jak věříme, budou pro odbornou veřejnost přínosem. S výstupy 
tohoto projektu vás seznámíme podrobně v této výroční zprávě.

I v roce 2019 jsme opětovně zrealizovali několik multidisciplinárních odbornostních setkání např. Workshop v systé-
mu práce s ohroženou rodinou z oblasti sociálně právní ochrany dětí, které jsou vždy velmi úspěšné. Velké oblibě se také 
těšila supervizní setkání sociálních pracovníků, na kterých se setkáváme s kolegy z oblasti náhradní rodinné péče. Poskytli 
jsme rovněž poradenskou podporu jednotlivcům, partnerským párům a rodinám. Poradenská sezení se zaměřovala na 
hledání východisek z nepříznivých situací. V rámci svého působení jsme poskytovali i individuální či rodinné terapie pro 
osoby prožívající životní situace, které se odráží na jejich běžném fungování v rodině i ve společnosti.

Neoddělitelnou součástí všech našich aktivit je osvěta náhradní rodinné péče. Skrze osvětové činnosti, kterými jsou 
- oslovování potencionálních zájemců, poskytování informací, motivace a kvalifikované informování, propagace náhradní 
rodinnou péči. Osvětová činnost plynule prostupuje naší činností. 

V roce 2019 jsme změnili sídlo společnosti. Nově nás naleznete na adrese Štefánikova 5462, Zlín. Důvodem stěho-
vání byly vhodnější prostory, které nám vyhovují jednak rozměry, ale i dostupností. 

Rok 2019 byl pro nás mimořádně úspěšný a nesl se v duchu pracovitosti a vytýčených cílů, kterých jsme dosáhli. 
Dovolte mi, abych za tuto pracovitost a cílevědomost poděkovala svým kolegyním a kolegům, a za podporu všem našim 
donátorům a také našim klientům za jejich důvěru. Rovněž děkuji všem našim přátelům a podporovatelům za jejich nad-
šení, podporu a ochotu být nápomocni kdykoli je potřeba. 

Pevně věřím tomu, že v roce 2020 budeme společně kráčet vstříc novým výzvám a stejně tak jako doposud, bude 
naše cesta protkána pílí, týmovou spoluprací a odhodláním nalézt řešení v otázkách hledání bezpečného, láskyplného  
a především rodinného prostředí pro děti. Přeji nám všem, abychom i v době osobního strádání či životních zkoušek viděli 
vždy světlo tam, kde ho již nikdo nehledá, a věřili v kouzlo všedních dnů. 

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE NA DLANI
Organizace NA DLANI, o. p. s. je krajskou neziskovou organizací, která svou činnost započala v roce 2013. Organizace působí 

ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, podpora náhradního rodičovství, doprovázení náhradních rodin, po-

moc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče. Dále poskytování poradenství, 
napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i do-
spělé, zejména pro rodiny s dětmi, pořádání kurzů, přednášek, seminářů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost, 
zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Cíle organizace NA DLANI:
• podporovat služby pro rodiny s dětmi,
• podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb,
•  pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče,
•  poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, kaučing, supervize, doprovázení apod.),
•  prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci,
•  realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi,
•  pořádat kurzy, přednášky a semináře, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost,
•  věnovat se osvětové činnosti,
•  zprostředkovat dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti.

Organizace NA DLANI vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
• Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejí-

cích s péčí o dítě a jeho výchovou.
• Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poraden-

ské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,  
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba 
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
• Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo 

osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
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Organizace NA DLANI doprovází náhradní rodiny, které poskytují dětem domov. Zaměřuje se především na podporu 
dětí a jejich právo, potřebu vyrůstat v harmonickém a podpůrném prostředí a také na podporu pěstounů, náhradních rodičů 
v jejich roli, aby se v ní cítili dobře a neosamoceně. Jedná se především o doprovázení náhradní rodiny za účelem rozvíjení 
rodinných vazeb, doprovázení v jejich aktuálních životních situací, podpora zdravého prostředí pro rozvoj a vývoj dětí, 
podporu jednotlivých členů i celé náhradní rodiny. Nabízíme možnost vzdělávání při výkonu náhradní rodinné péče. 

ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA
Každá rodina má po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče s organizací NA DLANI, přiděleného svého klíčového pracovníka,  
který rodinu doprovází a poskytuje rodině podporu a pomoc v péči o svěřené děti. Klíčový pracovník je sociální pracovník organizace  
NA DLANI. Spolupráce s rodinou se zaměřuje na pravidelné návštěvy klíčového pracovníka v domácnosti rodiny a to minimálně jeden-
krát za dva měsíce. Mimo to, je klíčový pracovník s rodinou v pravidelném telefonickém kontaktu. Klíčový pracovník může také pomáhat 
rodinám během komunikace s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, specializovaná centra, 
úřady, lékaři apod. Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem většinou existuje partnerský vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Organizace NA DLANI velmi úzce spolupracuje s OSPODY Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Spolupráce s OSPOD, 
probíhá především v zájmu dítěte a jeho potřeb, kdy probíhá také pravidelná výměna informací a sdílení vzájemných zkušeností. Klíčový 
pracovníci se pravidelně setkávají s pracovníky OSPOD na případových konferencích, panelových diskusích a odbornostních setkáních.  

RESPITNÍ PÉČE
V roce 2019 některé osoby pečující a osoby v evidenci využily možnost respitní péče. V této době mají osoby pečující časový prostor, kdy mohou 
načerpat nové síly a odpočinout si. Klienti využívali převážně dlouhodobou respitní péči, kdy se děti zúčastnily příměstských táborů, pobytových 
táborů a aktivizačně vzdělávacích pobytů. Mimo to, někteří klienti využili i krátkodobou respitní péči (např. návštěva lékaře, jednání s úřady atd.).

PORADENSTVÍ
Organizace NA DLANI svým klientům v roce 2019 poskytovala různorodé poradenství, které se odvíjelo od aktuálních potřeb klientů. 
Organizace NA DLANI poskytla klientům poradenství psychoterapeutické, psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, sociální  
a právní. Forma poradenství byla různorodá, vždy se odvíjela od potřeb klientů, např. individuální, skupinová nebo rodinná. Poradenská 
podpora se uskutečňovala jak ambulantně, tak telefonicky nebo prostřednictvím emailu. V loňském roce využilo několik klientů bezplat-
nou telefonickou non-stop poradenskou linku, kde mohli řešit svůj problém s odborným pracovníkem. 

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU
Osobám pečujícím či osobám v evidenci je poskytováno poradenství, které se týká podpory vztahu s biologickou rodinou. V případě potřeby 
mohou naši klienti využít i odbornou asistenci sociálního pracovníka. Organizace NA DLANI může zajistit setkání biologických rodičů a dětí 
v prostorách organizace NA DLANI nebo prostory zajistí u jiných spolupracujících organizací, kdy se kontaktu zúčastní i odborný pracovník.  

ČINNOST ORGANIZACE NA DLANI 
V ROCE 2019
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PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
V minulém roce organizace NA DLANI podpořila několik rodin, které mají svěřené dítě na přechodnou dobu. Organizace NA DLANI 
svým klientům nabízí poradenství, vzdělávací semináře s touto problematikou a v případě potřeby zajišťuje veškeré nezbytné vybavení 
a oblečení pro dítě, které je osobám v evidenci na přechodnou dobu svěřeno. Klíčový pracovník zajišťuje rodině pravidelnou pomoc 
během adaptační fáze, kdy pracovník organizace NA DLANI je s rodinou v častějším osobním i telefonickém kontaktu. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Pěstouni si měli možnost splnit povinné vzdělávání na jednodenních vzdělávacích seminářích nebo na aktivizačně vzdělávacích poby-
tech pro rodiny s dětmi. V loňském roce si většina klientů plnila vzdělávání na aktivizačně vzdělávacích pobytech, které mají pěstouni 
čím dál více v oblibě. 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Během roku 2019 organizace NA DLANI o.p.s. uspořádala několik jednodenních vzdělávacích seminářů v Šumperku, Olomouci  
a v Zábřehu, kde si klienti mohli splnit šest (osm) hodin vzdělávání, které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. Každý seminář se za-
býval specifickým tématem. 

• Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání • Psychiatrické minimum I.
• Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých • Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých
• Attachment – teorie citové vazby

AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY PRO RODINY S DĚTMI
Účastí na aktivizačně vzdělávacím pobytu pro rodiny s dětmi měli pěstouni možnost splnit si povinné vzdělávání v plném rozsahu. V roce 
2019 bylo uspořádáno celkem šest třídenních aktivizačně vzdělávacích pobytů a dva týdenní aktivizačně vzdělávací pobyty.

• 8. 3. – 10. 3. 2019 • 19. 7. – 21. 7. 2019 • 24. 8. –   1. 9. 2019 • 18. 10. – 20. 10. 2019
• 21. 6. – 23. 6. 2019 • 9. 8. – 1. 9. 2019 • 23. 9. – 30. 9. 2019 • 29. 11. – 1. 12. 2019

Během aktivizačně vzdělávacích pobytů měli klienti možnost využít poradenskou podporu s odbornými pracovníky (psychoterapeut, spe-
ciální pedagog). V rámci každého pobytu mohli konzultovat své aktuální potřeby v rámci individuálních rozhovorů. Děti měli na starost 
kvalifikovaní pracovníci zodpovědní za aktivizační program.

ERGOTERAPIE (PRACOVNÍ REHABILITACE)
I v roce 2019 se děti od 15 let z náhradní rodinné péče mohly zapojit do takzvané ergoterapie neboli pracovní rehabilitace či brigády 
nanečisto. Mladí dospělí, tak měli možnost na ergoterapii získat nové zkušenosti, pracovní návyky, navazovali nové kontakty a rozvíjeli 
sociální dovednosti. Děti si vybíraly z několika ergoterapeutických pracovišť – administrativa, miniškolka, studená kuchyně a táborová 
kuchyně. Během celé ergoterapie zajišťovali dětem podporu zkušení ergoterapeuti.

SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN
Již páté setkání náhradních rodin se uskutečnilo dne 3. 11. 2019 v ZOO Lešná. V rámci tohoto setkání klienti měli příležitost k osobnímu 
setkání, sdílení svých prožitků a zkušeností.
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PROJEKT - KONCEPCE 
aneb podpora ohrožených dětí 
a rodin v procesu SPOD

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003807

ŽADATEL: NA DLANI, o. p. s.
TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019
V roce 2019 jsme projekt úspěšně ukončili. Celkově bylo podpořeno 238 osob, které se mohly v aktivitách opakovat. Realizací projektu 

bylo tedy podpořeno 84 jednotlivých osob. Projekt byl inovativní v celé své šíři. Zaměřili jsme se na komplexní uchopení popsané proble-

matiky s důrazem na zavádění inovativních přístupů v sociální práci s ohroženou rodinou a dětmi. Projekt dosáhl všech svých vytyčených 

cílů. Jeho přínos spatřujeme právě v jeho zacílení do tvorby metodik a jejich zavádění do praxe, což se ukázalo jako velmi přínosným. 

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je vytvoření komplexního programu za pomoci inovativních nástrojů sociální práce v rámci multidisciplinární spolupráce, 

dále zavedení inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin s dětmi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Cílovou skupinu projektu tvoří osoby ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a to:

• poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, kteří mají ve zřizovací listině uvedenou činnost zaměřenou na práci s rodinou a dětmi

• poskytovatelé služeb sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

• pracovníci poskytovatelů výše uvedených služeb

• pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

AKTIVITY PROJEKTU:
1. Oblast koncepční a metodická

2. Oblast ambulantní a terénní práce a řešení konkrétních případů v sociálně právní ochraně

3. Oblast vstupu do života pro mladé lidi ze sociálně slabších rodin, po ukončení ústavní výchovy či náhradní rodinné péče

4. Workshopy v systému práce s ohroženou rodinou

5. Pilotní ověřování metodik v praxi
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VÝSTUPY: 
1. Oblast koncepční a metodická
• materiál Metody práce v systému sociálně právní ochrany dětí
• 3 odborné workshopy v systému práce s ohroženou rodinou na téma standardizace procesů – podpořeno 60 osob
• 6 setkání multidisciplinární supervize – podpořeno 76 osob

2. Oblast ambulantní a terénní práce a řešení konkrétních případů v sociálně právní ochraně
• publikace Sanace rodiny v rámci multidisciplinárního týmu
• 3 metodické materiály z oblasti rozvodové/porozvodové podpory rodin s dětmi a v rámci kontaktů (asistovaných i neasistovaných) 

3. Oblast vstupu do života pro mladé lidi ze sociálně slabších rodin, po ukončení ústavní výchovy či náhradní rodinné péče
• publikace SMĚR aneb metody práce s mladými sociálně znevýhodněnými lidmi v momentě osamostatňování se 

4. Workshopy v systému práce s ohroženou rodinou
• 3 workshopy zaměřené na prezentaci vydaných publikací a materiálů na území třech krajů - Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský – 

bylo podpořeno 102 osob 

5. Pilotní ověřování metodik v praxi
• cílem aktivity byla realizace pilotního ověření metodických materiálů
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ORGÁNY ORGANIZACE NA DLANI
STATUTÁRNÍ ORGÁN

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D. MBA ředitelka organizace

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Jana Adamcová předsedkyně správní rady

Jan Máselník člen správní rady

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková členka správní rady

DOZORČÍ RADA

Ing. Alena Hovorková předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková členka dozorčí rady

Zuzana Musilová členka dozorčí rady

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
ZA ROK 2019
VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony 1 568 530 Kč

Provozní dotace  5 604 246 Kč
Ostatní 23 484 Kč
CELKEM 7 196 260 Kč

NÁKLADY 
Spotřebované nákupy 154 926 Kč
Služby 3 598 262 Kč
Osobní náklady 3 324 118 Kč
Ostatní 83 929 Kč
CELKEM 7 161 235 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + 35 025 Kč
Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 20. 5. 2020.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZÁMĚRY ORGANIZACE NA DLANI PRO ROK 2020
• realizace odbornostních setkání např. KIM 2020 – Multidisciplinární setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany
• supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí
• supervizní setkání psychologů a psychoterapeutů z oblasti sociálně právní ochrany dětí
• osvětová činnost
• podpora odborné veřejnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí

PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE NA DLANI
• prostřednictvím našich webových stránek www.nadlani.net
• prostřednictvím nástěnek
• prostřednictvím informačních brožur, letáků
• prostřednictvím odborných publikací
• prostřednictvím Newsletteru
• prostřednictvím sociální sítě Facebook

ZÁVĚR
Předložená výroční zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení činností za uplynulý rok 2019. Došlo k upevnění multidisciplinární spo-

lupráce v oblasti sociální práce. V roce 2019 byla vydána celá řada metodik a publikací s cílem vytvoření koncepčního, komplexního, 
konzistentního materiálu, kde se uplatňují inovativní i alternativní prvky sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Výroční zprávu pro rok 2019 zpracovala: Jitka Špoková
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace NA DLANI, o. p. s.
Číslo a datum registrace Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 678, ze dne 13. 12. 2013. 
Sídlo organizace Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Telefon 731 918 258
E-mail info@nadlani.net
IČ 2443813


