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ÚVODNÍ SLOVO
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Vážení a milí přátelé organizace NA DLANI, o.p.s.,
čas plyne velmi rychle vpřed. Den se se dnem opět sešel a další kalen-

dářní rok dospěl opět ke svému konci. Pojďme se nyní společně ohlédnout 
za tím, jakých zážitků, příležitostí a výzev jsme byli v minulém roce součástí. 

Ani v roce 2021 nás ještě zcela neopustila vládní a hygienická naříze-
ní, která bylo zapotřebí respektovat. Naše životy stále provázela nejistota 
s řadou nestandartních situací, jako je například online výuka nebo odlišný 
způsob trávení volného času nás a našich blízkých. 

Organizace NA DLANI poskytuje již řadu let pomoc a podporu ro-
dinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Jinak tomu nebylo ani v době co-
vidové. I přes všechna omezení a z nich pramenící úskalí jsme zachovali 
naše služby a byli jsme pro naše klienty v nelehké situaci oporou. Vše jsme 
společnými silami zvládli a překonali. 

Během minulého kalendářního roku proběhla různá setkání, a to ve formě jednodenních i pobyto-
vých seminářů. Jsme rádi, že se, i přes nepřízeň osudu uskutečnili, protože tato setkávání pomáhají pěs-
tounům i dětem vytvářet pocit sounáležitosti. Tato setkání poskytují prostor pro vzájemná sdílení poznatků 
a vědomí, že v tom nejsme sami. 

Poskytovali jsme také poradenské služby ve skupinové i individuální formě. Nejen pro účely doby 
covidové máme zřízenou NONSTOP telefonickou poradenskou linku, která funguje každý den, včetně 
svátků a dnů pracovního klidu.

Byli jsme nápomocni i se zvládáním školní docházky dětí našich pěstounů. Řada dětí se začala 
potýkat se zhoršujícím se prospěchem. Pomohli nám studenti pedagogických fakult a dobrovolníci, kteří 
zajišťovali doučování, ať už prezenční nebo online cestou. 

Snažili jsme se být rodinám v nelehké situaci oporou a posilovat jejich stabilitu, která podporuje rodin-
nou soudržnost. Zaměřovali jsme se i na péči o naše nejmenší. Snažíme se, aby dětství bylo i v nelehké situaci 
stále krásným a bezstarostným obdobím. V dětech probouzíme touhu po poznání, seberozvoji a přirozené 
zvídavosti. Při práci s rodinou směřujeme k tomu, aby se domov stal bezpečným místem, kde vládne radost, 
důvěra, láska, respekt, tolerance a porozumění. Aby se domov stal místem, kam se budeme rádi vracet.

Doba covidová pro nás byla impulzem pro rozšíření služeb do následujících let jakými bylo napří-
klad zavedení on-line formy vzdělávání.  

Věřím, že následující rok bude pro nás všechny rokem radostnějším a úspěšnějším. Věřím, že všechna 
opatření brzy pominou a život nás všech se vrátí zase do běžných kolejí, abychom mohli žít opět tak, 
jako tomu bylo před pandemií. Budeme opět realizovat řadu aktivit a získáme tak společně nespočet 
nevšedních zážitků a nových zkušeností. 

Všem přátelům a klientům organizace NA DLANI děkujeme za důvěru a výbornou spolupráci, která 
fungovala nejen v roce 2021. Díky vám jsme společně zvládli překonat nejrůznější překážky. 

Leona Hozová
ředitelka
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE NA DLANI
Poslání organizace NA DLANI tkví v podporování náhradního rodičovství a doprovázení náhradních rodin. Organizace svými 

činnostmi podporuje posilování rodinné soudržnosti a prohlubování rodinných vztahů. Problematika náhradní rodinné péče je ze strany 
doprovodné organizace pojímána komplexně v širokoúhlém měřítku. Organizace pracuje i s rodinami, které jsou z různých důvodů ohro-
ženy sociálním vyloučením. Ohroženým rodinám následně napomáhá při jejich integraci do dnešní společnosti, aktivní seberealizaci  
a zapojení se do každodenního života. Na základě preventivních programů a včasného působení se organizace snaží předcházet vzni-
ku sociálně patologických jevů u dětí, mládeže i dospělých osob. NA DLANI pro své klienty zajišťuje řadu dalších aktivit, od poradenství, 
kurzů, vzdělávacích seminářů, terapeutických pobytů až po dobrovolnickou, osvětovou či publikační činnost.

Cíle organizace NA DLANI:
Organizace svými činnosti směřuje k naplňování několika stěžejních cílů, které jsou v případě náhradní rodinné péče klíčové;
• 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, koučink, 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 po-
vinna 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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V následujících řádcích vám představíme veškeré služby a aktivity, které naše organizace NA DLANI pro své klienty v minulém roce 
uskutečnila. Činnosti naší organizace směřovaly stejně jako v předchozích letech k práci a podpoře rodinám s dětmi v náhradní rodinné 
péči. Svými aktivitami usilujeme o podporu rodinné soudržnosti a stabilitu rodinného systému. Rodiny s dětmi mohly v minulém roce využít 
řadu aktivit a služeb, které naše organizace nabízí (terapeutické skupiny, poradenství, tábory, doučování, vzdělávací semináře, apod). 

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Organizace NA DLANI velmi úzce spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí (neboli OSPOD) ve Zlínském, Moravsko-

slezském a Olomouckém kraji. Spolupráce s OSPOD probíhá na základě vzájemné výměny informací a společné práce pro rodinu  
a děti. Klíčový pracovník odevzdává orgánu sociálně-právní ochrany dětí souhrnnou zprávu o výkonu pěstounské péče od rodin, kterým 
je klíčovým pracovníkem. Zprávy o výkonu pěstounské péče se podávají v půlročních intervalech. Sociální pracovník OSPOD je v pří-
padě potřeby oprávněn k vyžádání zprávy i mimo stanovené období. Sociální pracovník OSPOD může klíčového pracovníka požádat 
o poskytnutí informací a o vzájemnou spolupráci, jestliže vytváří či aktualizuje Individuální plán ochrany dítěte (neboli IPOD), případně 
i plán pobytu dítěte.

ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA
Klíčový pracovník poskytuje služby konkrétním rodinám od prvopočátku navázání vzájemné spolupráce. Přidělení klíčového pra-

covníka dané rodině nastává v okamžiku jednání se zájemcem o sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Klíčový pracovník respek-
tuje individuální potřeby dané rodiny. Ze strany pracovníka jsou rodině poskytovány požadované služby. V případě potřeby je klíčový 
pracovník schopen zajistit i poskytování odborných služeb jinými pracovníky nebo dalšími subjekty. Pracovník velmi úzce spolupracuje 
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zejména se sociálním pracovníkem, který má v kompetenci poskytování sociálně-právní ochrany 
svěřenému dítěti. Klíčový pracovník napomáhá pečujícím osobám a osobám v evidenci s administrativní činností nebo při komunikaci 
s úřady. 

Role klíčového pracovníka spočívá ve velmi úzké či intenzivní spolupráci s náhradní rodinou. Spolupráce se realizuje v pravidel-
ných intervalech a probíhá na základě návštěvy klíčového pracovníka v domácnosti rodiny. Návštěvy klíčového pracovníka v náhradní 
rodině probíhají vždy minimálně 1x za dva měsíce.  Návštěvy v rodinách jsou doplněny spoluprací po telefonu nebo emailu, s jejichž 
pomocí mohou osoby pečující nebo osoby v evidenci využívat poradenství či konzultace. V případě potřeby je rodinám zprostředkována 
krizová intervence, rodiny s klíčovým pracovníkem sdílejí i komplikované situace, které se mohou při výkonu pěstounské péče objevit. 
Klíčový pracovník je profesionál, který rodiny nejen doprovází, ale podílí se i na poradenských technikách a akcích, které jsou ze strany 
organizace realizovány.

Kontakt s náhradní rodinou je navázán i v rámci vzdělávacích akcí či terapeutických pobytů. Rodina má právo v průběhu doprová-
zení požádat o změnu klíčového pracovníka. 

ČINNOST ORGANIZACE NA DLANI 
V ROCE 2021
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PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE 
V současné době doprovázíme několik rodin, které mají svěřené dítě na přechodnou dobu. Organizace NA DLANI svým klientům 

nabízí poradenství, supervize, sdílení dobré praxe, vzdělávací semináře s touto problematikou. Pěstounům a jim svěřeným dětem bylo 
zajišťováno nezbytné vybavení a oblečení pro svěřené děti. Doprovázející klíčoví pracovníci zajišťují rodinám pravidelnou podporu  
a pomoc během celého procesu, kdy jsou s rodinami v častém osobním i telefonickém kontaktu.

RESPITNÍ PÉČE 
Organizace NA DLANI nabízela svým pěstounským rodinám možnost využívat služeb respitní odlehčovací péče. Nabízíme krátko-

dobou účelovou a dlouhodobou neúčelovou respitní péči. Formu respitní péče si klienti vybírali na základě svých individuálních potřeb  
a přání. Pomocí respitní péče získají pěstouni dostatek času na relaxaci, oddych a načerpání nových sil. Rodiny a osoby pečující využí-
valy spíše dlouhodobou respitní péči, nejčastěji ve formě táborových pobytů, škol v přírodě a pod.

PORADENSTVÍ 
Výchova dítěte v náhradní rodině není vždy jednoduchou záležitostí. Někdy mohou nastat situace, ve kterých náhradní rodiče 

potřebují pomoc a podporu. I v těchto případech byla organizace NA DLANI připravena pomoci. Dělo se tak prostřednictvím našich po-
radenských služeb, které máme pro naše klienty k dispozici. Klientům byla v případě potřeby poskytována komplexní poradenská pod-
pora. Klienti mohli využívat poradenství v oblasti: psychologické, psychoterapeutické, speciálně pedagogické, výchovné, sociálně-právní 
nebo jiné odborné pomoci. Forma, jakou poradenství probíhá je volena s ohledem na individuální potřeby klientů. Zprostředkováváme 
poradenství v individuální, skupinové nebo rodinné podobě. Poradenské služby lze poskytovat ambulantně, telefonicky nebo emailem.  
Četnost poradenských intervencí se odvíjela od individuálních potřeb klientů. Jestliže klient potřeboval k řešení své situace pomoc jiného 
specialisty, naše organizace byla klientovi nápomocná ve zprostředkování kontaktu či navázání spolupráce. 

BEZPLATNÁ NONSTOP PORADENSKÁ LINKA              
Jestliže potřebujete okamžitou pomoc, pracovníci naší organizace jsou vám neustále k dispozici na bezplatné NONSTOP pora-

denské lince.  Můžete se na nás obrátit v jakékoli životní situaci, s jakýmkoli problémem.  Společně najdeme řešení.

PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU
Rozhodnutí stát se pěstounem a poskytnout tak domov dítěti, které nemá možnost vyrůstat ve vlastní rodině, v sobě skrývá určitá prá-

va a povinnosti pečujících osob ve vztahu k biologické rodině svěřeného dítěte. Jednou z povinností osob pečujících a osob v evidenci 
je podporovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho biologickou rodinou a s jeho příbuznými.

Organizace NA DLANI byla v případě zprostředkovávání vztahu dítěte s biologickou rodinou nápomocna všem zúčastněným. Budování 
vztahu dítěte s biologickou rodinou je velmi důležité. Dítě se však po dobu setkání musí cítit bezpečně a nesmí být do ničeho nuceno, aby 
schůzky s vlastními rodiči, případně dalšími příbuznými, nepředstavovaly traumatizující zážitek. Setkání dětí s rodiči bylo možné uskutečnit 
přímo v prostorách naší organizace.  Jelikož se jednalo o náročnou situaci nejen pro děti, ale i pro jejich pečovatele, byly našim klientům v pří-
padě potřeby poskytovány poradenské služby. I v roce 2021 byly podporovány kontakty svěřených dětí s biologickými rodiči, či širší rodinou.

DOUČOVÁNÍ 
Organizace NA DLANI se zaměřovala i na hladký průběh školní docházky dětí v náhradních rodinách. Naši pracovníci dohlíželi na 

školní úspěšnost a studijní výsledky. Snažili se dětem ukázat, že i škola může být ZÁBAVA.  U dětí se budoval kladný vztah ke vzdělávání 
a zároveň se zvyšovala touha po vědění a dosahování studijních úspěchů. 
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Doučování představovalo doprovodnou službu, jejíž podoba závisela na individuálních potřebách dítěte. Doučování probíhalo 
v prostorách naší organizace, v prostorách spolupracujících organizací nebo v domácím prostředí dítěte. Jedná se o službu, která je 
poskytována bezplatně. Osoby pečující nebo osoby v evidenci hradí pouze výdaje spojené s jízdným.

VZDĚLÁVÁNÍ OSOB PEČUJÍCÍCH A OSOB V EVIDENCI A AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY 
Osobám pečujícím a osobám v evidenci je zákonem (č. 359/1999 Sb.) stanovena povinnost rozšiřovat své znalosti v oblasti péče  

a výchovy o svěřené dítě. Vzdělávací povinnost je stanovena v rozsahu 24 hodin za jeden kalendářní rok. Vzdělávání není pro pečovatele vá-
záno finanční náročností. Veškeré vzdělávací akce byly hrazeny ze strany organizace NA DLANI. Jestliže se osoby pečující nebo osoby v evi-
denci rozhodly absolvovat vzdělávání u jiné doprovodné organizace, náklady spojené se vzděláváním jsou rovněž hrazeny naší organizací. 

Naším klientům bylo v roce 2021 nabídnuto několik aktivizačně vzdělávacích seminářů nebo aktivizačně vzdělávacích pobytů: 
Jednodenní semináře v Šumperku Jednodenní semináře ve Zlíně
2. 6. 2021, 16. 6. 2021, 22. 9. 2021 1. 6. 2021, 12. 6. 2021, 8. 9. 2021

Jednodenní semináře v Novém Jičíně Jednodenní semináře v Olomouci
9. 6. 2021, 15. 9. 2021. 6. 10. 2021 9. 9. 2021, 10. 9. 2021, 12. 9. 2021

Semináře pro pěstouny na přechodnou dobu
22. 4. 2021 On-line
9. 9. 2021 Olomouc

Aktivizačně vzdělávací pobyty pro náhradní rodiče
25. – 27. 6. 2021 Hotel Luhačovice – zde si svou vzdělávací povinnost plnilo 38 pěstounů a program jsme zajišťovali pro 36 dětí.
23. – 25. 7. 2021 Hotel Luhačovice – zde si svou vzdělávací povinnost plnilo 34 pěstounů a program jsme zajišťovali pro 35 dětí.
6. - 8. 8. 2021 Hotel Luhačovice – zde si svou vzdělávací povinnost plnilo 20 pěstounů a program jsme zajišťovali pro 19 dětí.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme pro pěstouny zajistili i možnost vzdělávat se on-line formou. 

UZAVŘENÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY
I v roce 2021 byly dětem v náhradní rodinné péči nabízeny uzavřené terapeutické skupiny. Ty pokračovaly ve své činnosti i během 

doby Covidové, kdy byla klienty pociťována větší potřeba jakéhokoliv kontaktu, a to nejen osobního, ale i on-line. Na nastalou situaci 
pracovníci organizace zareagovali takřka okamžitě, a z osobních kontaktů přešli do on-line formy terapií.  Setkávání probíhalo po celou 
dobu, až po rozvolnění epidemiologických opatření, které nám umožnilo návrat zpět do běžných kolejí.

Větší zájem o on-line setkávání bylo pociťováno i ze stran pěstounů, kdy jejich starosti byly zvětšeny o zamezení kontaktů s příbuz-
nými. Pěstouni se potýkali s potřebou zvládnout různé technologie, počítače, aplikace, on-line přenosy. Museli zajistit domácí vyučování 
svěřených dětí. I přes toto náročné období se vše zvládlo a pracovníci organizace byli rodinami často oceňováni za podporu a nápo-
moc. Setkání probíhala v pravidelných intervalech, terapeutické skupiny jsou především dlouhodobého charakteru. 

SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN 
Kromě vzdělávacích seminářů a aktivizačně vzdělávacích pobytů pořádala organizace NA DLANI ve spolupráci se spolupracujícími orga-

nizacemi také setkání náhradních rodin. Toto setkání se týkalo rodin, které mají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.



8

ERGOTERAPIE 
Jedním z příkladů dobré praxe jsou brigády nanečisto, aneb ergoterapie. I v roce 2021 projevili klienti o tuto službu velký zájem.  
Mladí lidé ve věku 15-26 let si mohli vyzkoušet, jaké to je pracovat a vydělat si menší finanční hotovost, se kterou se učili hospodařit 

v rámci nastavení jejich finanční gramotnosti. Na třech ergoterapeutických pracovištích se „zaučovalo“ 10 mladých dospělých. Ti si vy-
zkoušeli, jaké to je pomáhat s provozem na dětských příměstských táborech, kde pomáhali s nákupem, přípravou svačin, výdejem obědů 
a také následným úklidem. Někteří pomáhali v administrativě nebo v dětské skupině. I přes prvotní rozpaky a obavy se všichni klienti do 
práce zapojili s velkou snahou a odhodláním uspět. Zadané úkoly plnili svědomitě a zodpovědně, na pracoviště se dostavovali včas, 
což také kladně ohodnotili jejich ergoterapeuti. Podle zpětné vazby od dětí i od pěstounů je tato „brigáda nanečisto“ velmi důležitá. 

Dětem, které navštěvují základní školu, byla ergoterapie nápomocná při volbě dalšího studia a profesního uplatnění. Děti, které se 
již staly žáky střední školy, si pomocí ergoterapie ověřily správnost svého rozhodnutí. Během ergoterapie docházelo nejen k prohlubo-
vání profesních kompetencí, ale byly budovány i základní pracovní návyky. 

TERAPEUTICKÉ POBYTY
V minulém roce se uskutečnil v termínu od 1. 8. do 7. 8. 2021 terapeutický pobyt, kterého se zúčastnily převážně děti z pěstounských 

rodin, se kterými máme uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče. Terapeutický pobyt byl zaměřený na prohloubení integrace dětí, 
možnosti individuální konzultace, skupinového sdílení apod.  

OSVĚTA A PROPAGACE
Důležitou součástí organizace NA DLANI, o.p.s. je osvěta náhradní rodinné péče, tzn. neustálé seznamování veřejnosti i odborníků 

s oblastí NRP a SPOD. Formy osvěty jsou různé, například vydávání časopisu Kolovrátek, propagace NRP na sociálních sítích organizace 
pro rozšíření řad nových pěstounů, distribuce letáků apod. V roce 2021 jsme spolupořádali Dny pro rodiny vlastní i náhradní v Olomouci., 
Dny pěstounství, Poznej pěstounství a Vánoční besedu Náhradní rodinná péče pohledem přechodných pěstounů. 

Vrcholem osvětové činnosti byla organizace výstavy (NE)zapomenuté děti aneb život dětí v náhradní rodinné péči. 

SUPERVIZE
I v roce 2021 se naši sociální pracovníci pravidelně zúčastňovali supervizních setkání, kde se intenzivně zabývali nejen svými pra-

covními tématy, reflektovali vlastní práci, ale také vztahy. Zde pracovníci nalezli bezpečný prostor pro řešení a hledání nových řešení 
problematických situací, na které při své práci často naráží. 

Supervize v tomto roce proběhly v těchto termínech: 27. 1. 2021, 24. 2. 2021, 29. 3. 2021, 26. 4. 2021, 27. 5. 2021,  
28. 6. 2021, 26. 7. 2021, 29. 9. 2021, 30. 9. 2021, 25. 10. 2021, 22. 11. 2021, 20. 12. 2021

ADOPČNÍ CENTRUM ROZÁRKA
V roce 2021 začal být nově realizován projekt, jehož hlavní funkcí je činnost zaměřená na speciální potřeby osvojitelských rodin. 
Pro dítě a jeho zdravý rozvoj a vývoj je důležitá zdravá funkčnost rodiny, tj. zdravé fungování rodičů a rodiny jako celku. V adopčním 

centru ROZÁRKA je poskytována podpora rodinám, které nejenom, že uvažují o přijetí dítěte, taktéž i rodinám, které již dítě přijaly, ale  
i samotným dětem,  které je potřeba vnímat jako osobnost již zatíženou prožitky a přistupovat k nim individuálně. Náplní činnosti centra 
Rozárka je příprava rodičů na zvládnutí situací s přijetím dítěte, jeho výchovou a jeho specifiky. 

Za důležité je považováno porozumění potřebám dítěte i celé rodiny, včetně umění adekvátně odpovídat na otázky a řešit situace, 
které mnohdy i v nich vyvolávají rozporuplné reakce a pocity. Služby centra jsou dostupné všem osvojitelským rodinám s dětmi, zájemcům 
o osvojení, ale i těm, kteří se chtějí o problematice o osvojení více dozvědět. 

Adopční centrum ROZÁRKA tak úspěšně zahájilo poskytování komplexní podpory a pomoci svým klientům. 
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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

Bc. et Bc. Martina Stuchlíková členka správní rady

Jan Máselník člen 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 2021
VÝNOSY  

Státní dotace a granty (Úřad práce ČR) 5 648 983,- Kč

Příjmy z vlastní činnosti 748 400,- Kč

Ostatní výnosy 47,- Kč

VÝNOSY CELKEM  6 397 430,- Kč

NÁKLADY 
Osobní náklady 3 635 324,- Kč

Materiálové náklady 114 798,- Kč

Nemateriálové náklady (služby) 2 399 895,- Kč

Ostatní náklady 128 236,- Kč

NÁKLADY CELKEM 6 278 253,- Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  119 177,- Kč
Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 9. 6. 2022.           
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZÁMĚRY ORGANIZACE NA DLANI PRO ROK 2022
• Realizace odbornostních setkání.
• Supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí.
• Multidisciplinární supervizní setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí.
• Osvětová činnost.
• Podpora odborné veřejnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
• Nově zavedení online formy setkávání a vzdělávání „POD LAMPOU“.

PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE NA DLANI
O činnosti a aktivitách organizace NA DLANI, o.p.s., se dozvíme hned několika způsoby:
• Prostřednictvím sociální sítě Facebook. 
• Prostřednictvím webových stránek www.nadlani.net. 
• Prostřednictvím brožur a informačních letáků. 
• Prostřednictvím nástěnek. 
• Prostřednictvím odborných publikací. 
• Prostřednictvím Newsletteru Kolovrátek.

ZÁVĚR
Výroční zpráva obsahuje komplexní souhrn činností, které organizace NA DLANI v roce 2021 realizovala. V následujícím roce 

chceme v započatých aktivitách pokračovat a stále rozšiřovat nabídku poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.
V závěru bych ráda poděkovala všem přátelům a příznivcům organizace NA DLANI, o.p.s., také všem pracovníkům organizace za 

citlivý přístup, zodpovědnost a preciznost, se kterou ke své práci přistupují. 
Do dalších let přeji organizaci NA DLANI řadu nejen pracovních úspěchů, ale také spoustu spokojených dětí a jejich blízkých.

Výroční zprávu pro rok 2021 zpracovala: Mgr. Martina Pastorčáková
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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


