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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé organizace NA DLANI,
právě držíte v rukou výroční zprávu, jejímž prostřednictvím bychom Vám rádi krátce a srozumitelně předali
informace o činnosti naší organizace v roce 2015.
V roce 2015 jsme pokračovali v našem úspěšném
působení ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde jsme v rámci doprovázení poskytovali
podporu a pomoc velkému počtu náhradních rodin,
zejména při posilování jejich rodinných vazeb, řešení
nesnadných životních situací a budování kapacit.
V uplynulém roce bylo zorganizováno množství
jednodenních vzdělávacích seminářů, jichž proběhlo
celkem sedm, a to v Novém Jičíně, Šumperku a Uherském Hradišti. Semináře se zabývaly různými tématy,

mimo jiné problematikou vztahů v rodině, mladistvých či
návykových látek atd. Zároveň byly uskutečněny tři aktivizačně vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům, kolegům a kolegyním a dlouhodobým příznivcům, kteří nás
v roce 2015 i dříve podpořili a pomáhají nám tak naplňovat naše poslání a bez nichž by tato práce nebyla
možná.
Pevně věřím, že nám svoji přízeň zachováte i do budoucna a my tak budeme moci naši činnost neustále zdokonalovat.
Mgr. Jana Adamcová
předsedkyně správní rady
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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, pomoc
a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče, poskytování poradenství, napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i dospělé,
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
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, koučing, 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:
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 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 poradenské 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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ČINNOST ORGANIZACE NA DLANI
V ROCE 2015
Organizace NA DLANI se zaměřuje především na doprovázení náhradních rodin – podpora (jednotlivých členů i celé náhradní rodiny),
vzdělávání při výkonu náhradní rodinné péče. Jedná se zejména o doprovázení náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb,
doprovázení v jejich obtížných a krizových životních situacích.
ASISTENCE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

Každá rodina, která má s naší organizací sepsánu Dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupracuje s tzv. klíčovým pracovníkem, který jí
byl přidělen. Klíčový pracovník rodinu doprovází a poskytuje podporu a pomoc při výchově a péči o svěřené děti. Každá rodina se setkává s klíčovým pracovníkem minimálně 1krát za dva měsíce, frekvence návštěv je však určována především aktuálními potřebami rodin.
Asistence klíčového pracovníka se orientuje navíc na pomoc rodinám při komunikaci s dalšími subjekty, jako jsou OSPOD, škola, pedagogicko-psychologické poradny, specializovaná centra, úřady apod. Mezi pěstouny a klíčovým pracovníkem existuje partnerský vztah
založený na důvěře a vzájemném respektu.
SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Organizace NA DLANI je v úzké spolupráci s příslušnými OSPOD Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Cílem této spolupráce, která probíhá především v zájmu dětí a jejich potřeb, je vzájemná výměna informací o pěstounských rodinách a sdílení zkušeností. Vzájemná
spolupráce, získávání informací a potřebných údajů probíhá také prostřednictvím případových konferencí a odborných panelových diskusí.
RESPITNÍ PÉČE

Osoby pečující měly možnost využít nabídku tzv. respitní péče. Tato služba se orientuje na zajištění péče o děti a tím poskytnutí časového
prostoru pro osoby pečující k odpočinku a získání nových sil. Respitní péče může být využita ve dvou formách; jako krátkodobá účelová
– péče o děti v krizových či naléhavých situacích (např. návštěva lékaře, jednání s úřady atd.), nebo jako dlouhodobá neúčelová – formou terapeutických pobytů, příměstských či pobytových táborů, aktivizačně vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi.
PORADENSTVÍ

Organizace NA DLANI poskytovala svým klientům v reakci na jejich specifické potřeby několik druhů poradenství (psychoterapeutické,
psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, sociální a právní). Poradenství mělo formu individuální, skupinovou, či rodinnou.
Poradenská podpora se uskutečňovala jak ambulantně, tak telefonicky, nebo emailem.
Úspěšně se v loňském roce projevila i možnost využití bezplatné telefonické non-stop poradenské linky.
DOUČOVÁNÍ

Doučování bylo také velmi využívanou službou. Kvalifikovaní pracovníci pomáhali se školním učivem převážně dětem na základních
školách. Nejčastěji doučovali předměty, jako je český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis. Případně i starším
dětem vysvětlovali učivo středních škol a učebních oborů.
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PODPORA VZTAHU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU

Náhradním rodinám byla v případě potřeby poskytována poradenská podpora týkající se této tématiky. Při setkání dítěte s biologickou
rodinou mohli naši klienti využít i odbornou asistenci. Setkání rodičů a jejich dětí probíhala buď v prostorách organizace, nebo jiných
spolupracujících organizací za přítomnosti klíčového pracovníka rodiny, případně odborného pracovníka.
PŘECHODNÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Rodinám, které mají svěřeno dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, naše organizace nabízí vzdělávací semináře, poradenství
a možnost zajištění oblečení a nezbytného vybavení atd. Zároveň je těmto rodinám poskytována odborná podpora a pomoc během
adaptační fáze v podobě častých osobních i telefonických kontaktů s klíčovým pracovníkem, a to s ohledem na specifické potřeby rodiny.
VZDĚLÁVÁNÍ

Pěstouni měli možnost splnit si povinné vzdělávání, a to účastí na jednodenních vzdělávacích seminářích nebo aktivizačně vzdělávacích
pobytech pro rodiny s dětmi.
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

V loňském roce se uskutečnilo několik jednodenních vzdělávacích seminářů, kde si naši klienti plnili 24 hodin povinného vzdělávání, jak
ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. Tyto semináře se vždy zabývaly specifickým tématem.
10. 4. 2015
15. 5. 2015
4. 9. 2015

Emocionální vývoj dítěte
Problematika dětí s poruchami chování
Specifika sociální práce s dítětem s poruchami
chování

2. 10. 2015
19. 11. 2015
19. 11. 2015
30. 11. 2015

Problematika závislosti ve společnosti
Alkohol mladistvých I.
Sexualita a vztahy
Alkohol mladistvých I.

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 najednou. V roce 2015 byly uspořádány tři vícedenní aktivizačně vzdělávací pobyty.
15.–17. 5. 2015 • 30. 5.–6. 6. 2015 • 6. 6.–13. 6. 2015
Během aktivizačně vzdělávacích pobytů měli klienti možnost využít poradenskou podporu s odbornými pracovníky (psychoterapeut,
speciální pedagog) o svých aktuálních potřebách v rámci individuálních rozhovorů a konzultací. Děti měli na starosti kvalifikovaní pracovníci zodpovědní za aktivizační program.
ERGOTERAPIE (PRACOVNÍ REHABILITACE)

Děti z náhradní péče se mohly v loňském roce zapojit do tzv. ergoterapie (pracovní rehabilitace) neboli brigády nanečisto, během které
měly příležitost získat nové zkušenosti a pracovní návyky, rozvíjet sociální dovednosti a navázat nové kontakty. Pracovní rehabilitace je
určena pro klienty starší 15 let. Mohli si vybírat z několika ergoterapeutických pracovišť – administrativa, miniškolka, nácviková kavárna,
táborová kuchyně. Podporu klientům zajišťují ergoterapeuti, kteří jsou přítomni po celou dobu.
SETKÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN

V roce 2015 proběhlo již druhé setkání náhradních rodin, které se konalo dne 12. 12. 2015 na IH Moskva ve Zlíně. V rámci tohoto
setkání měli klienti příležitost k osobnímu setkání, sdílení svých prožitků a zkušeností.
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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

Mgr. Petr Žůrek, ST.D.

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 NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE ZA ROK 2015
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

1 996 292 Kč

Provozní dotace

1 244 000 Kč

CELKEM

3 240 292 Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy

94 131 Kč

Služby

2 003 554 Kč

Osobní náklady

1 064 399 Kč

Ostatní

9 221 Kč

CELKEM

3 171 305 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

68 987 Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 16. 6. 2016.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace
Číslo a datum registrace
Sídlo organizace
Telefon
E-mail
IČ

NA DLANI, o. p. s.
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 678, ze dne 13. 12. 2013.
Santražiny 753, 760 01 Zlín
731 918 258
info@nadlani.net
2443813

