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„Každé dítě má právo na bezstarostné dětství. Už samo narození dítěte je 
obrovské štěstí, ale neplatí to pro každé. Některé rodiny nejsou schopny 
poskytnout svým dětem potřebnou ochranu a péči, a tím se může život 
pořádně zamotat. Proto jsme tady my, abychom pomohli těm, kteří tuto 
pomoc nejvíce potřebují.“
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Charakteristika

IDEA, POSLÁNÍ, DŮVOD EXISTENCE A CÍL ORGANIZACE

Naším posláním je hájení zájmů a práv ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Naším cílem je
pomáhat a spolupodílet se na vytvoření podmínek pro zdárný vývoj a plnohodnotný život pro tyto děti. Nabízíme
komplexní sociálně právní pomoc a péči náhradním a biologickým rodinám a dětem v jejich obtížné situaci.

Poradenské centrum pro náhradní rodinu „Klubíčko štěstí“,  zapsaný spolek je nezisková organizace, která byla
založen dne 22. 9. 2016 z Rozhodnutí MS, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka L66534. 

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 19. 10. 2016 PM 21. 10. 2016 čj. 156975/2016/ KUSK
máme  pověření  k sociálně-právní  ochraně  dětí  dle  §  48  odst.  2  zákona  č.  359/1999  Sb.  ve  znění  pozdějších
předpisů; včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území České republiky.  

Rozhodnutí  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  ze  dne  30.5.2018  PM  31.5.2018  o  rozšíření  místa  výkonu
poskytování sociálně-právní ochrany dětí a pověření k poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných stát
se osvojiteli nebo pěstouny…( dle  § 11 odst. 1 písm d), § 11 odst. 2 písm c)). 

Oprávnění k činnosti v prostorách: Vlkova 19, Praha 3; na pobočce spolku Mírové náměstí 3097/37, 400 01
Ústí nad Labem;  a předem sjednaných prostorách vhodných pro setkání a konzultace s osobami pečujícími,  a
v místech jejich pobytu ne území České republiky.

Poskytujeme služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí, především v náhradní rodinné péči. Klademe velký důraz
na  odbornost  našich  pracovníků,  kdy  všichni  naši  zaměstnanci  mají  odbornou  způsobilost  v sociálně  právní
ochraně  a  splňují  kvalifikační  předpoklady  pro  výkon SPOD,  včetně  dlouholeté  praxe  v této  oblasti.  Nabízíme
osobitý přístup při hledání nejvhodnějšího řešení konkrétních situací.  Činnost našeho centra se opírá o znalost
právních předpisů a potřeb klientů v oblasti sociální práce, psychologické a psychoterapeutické péče. 

Hlavní činnost: 

1. Uzavírání dohod a sledování výkonu pěstounské péče
2. Odborné poradenství a konzultace v NRP a základních právních rovinách
3. Psychologické konzultace a psychoterapeutická péče náhradních i biologických rodičů a dětí 
4. Doprovázení pěstounských rodin
5. Vzdělávání a přednášková činnost v oblasti NRP a péče o dítě
6. Pomoc při zprostředkování kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou 
7. Facilitace případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě 
8. Zajišťování osobní péče o svěřené dítě – odlehčovací pobyty pro děti
9. Volnočasové aktivity pro děti a rodiče
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ČINNOST V PŘÍSLUŠNÉM ROCE DLE POVĚŘENÍ K SPOD

1. Dohody o výkonu pěstounské péče

„ Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů (dle  § 48 odst. 2 písm. d) ).“

Naše organizace uzavřela za rok 2019 celkem nových 29 dohod s osobami pečujícími na základě § 47b odst. 4 a souvisejících,
zákona č. 359/99 Sb. a podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. o výkonu pěstounské péče. V  předešlém roce k 31.12. 2018
bylo aktivních 139 dohod o výkonu PP.  Za rok 2019 bylo ukončeno dohod 5x  z důvodu zletilosti, 1x úmrtí osoby pečující, 5x
ukončení PP rozsudkem, 1x   z důvodu přechodu k jiné organizaci. 

Celkový počet ukončených dohod v roce 2019 o výkonu pěstounské péče bylo 12;  Celkový počet uzavřených dohod
v roce 2019 o výkonu pěstounské péče bylo 29; Celkem aktivních dohod k 31. 12. 2019 bylo 156. 

Nárůst uzavřených dohod v roce 2019 o výkonu pěstounské péče se zvýšil oproti roku 2018 cca 12%.
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2. Poskytování výchovné a poradenské péče včetně osobní péče o dítě

„Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s  níž pověřená osoba uzavřela dohodu o
výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
a sledování výkonu pěstounské péče (dle § 48 odst. 2 písm. f) ).“

V rámci  doprovázení  bylo  provedeno  cca  1100  návštěv v  rodině.  Klíčový  pracovník  byl  s rodinou  v osobním  kontaktu
minimálně 1x za dva měsíce, včetně pravidelné telefonické či mailové komunikace. Všem rodinám poskytujeme mimo běžnou
komunikaci  i  odborné  poradenství  v souvislosti  s novými  právními  úpravami  a  metodikami,  dále  pak  i  psychologické
poradenství. V případě složitějších právních záležitostí je možná konzultace s naším metodikem paní JUDr. Věrou Novotnou,
v případě podpory psychologa s PhDr. Evou Havlíčkovou. V rámci IPODu spolupracujeme s příslušným OSPOD a to i v případě
svolané případové konference, které se účastní klíčový pracovník rodiny.

V průběhu  roku  2019  jsme poskytli  možnost  pěstounským rodinám,  se  kterými  máme uzavřenou  dohodu,  ale  i  ostatním
rodinám, které mají uzavřenou dohodu s jinou institucí využít nabídku pobytů pro děti, tzv. osobní péče dle § 47a odst. 2 písm.
b) Z. č. 359/99 Sb. (odlehčovací služba). Zorganizovali jsme celkem 5 pobytů a to 2 zimní s  výukou lyžování a 3 o hlavních
letních prázdninách, z toho jeden zaměřený sportovně (cyklistika a rafty), jeden zaměřený na výuku anglického jazyka formou
hry. Celkem se zúčastnilo všech pobytů  117 dětí z pěstounských rodin. Všechny pobyty byly tematicky zaměřeny s bohatým
programem. O každém dítěti byla zpracovaná zpráva a je součástí spisu.

První lyžařský pobyt s „Klubíčkem štěstí“ v     Bedřichově, který proběhl   

od 17. 03. 2019 do 23. 03. 2019

Lyžařský pobyt proběhl v rekreační chatě Bajama- Bedřichov, která se nachází přibližně
100  kilometrů  od  Prahy.  Celý  program  byl  zaměřen  na  výuku  lyžování,  děti  měly
možnost vyžít se na lezecké stěně, navštívili jsme Firmu DETOA , kde vyrábějí dřevěné
hračky. Zde mohly si děti v kreativní dílně vytvořit svoji vlastní hračku.
V okolí chaty je krásná příroda Jizerských hor.  V blízkosti chaty se nachází tři sjezdové
dráhy s vlekem. Dále proběhl jeden den lyžování na Tanvaldském Špičáku. Mimo výuku
lyžování měly děti možnost 
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Pobytu se zúčastnilo celkem 16 dětí z pěstounských rodin. Tento tábor byl organizován pro děti mladší od 6 do 12 let. Děti zde
měly k dispozici celkem tři instruktory lyžování, zdravotníka a také zaměstnance Klubíčka štěstí jako dozor. 

Druhý lyžařský pobyt s „Klubíčkem štěstí“ v     Dolní Malé Úpě, který proběhl   

od 23. 03. 2019 do 29. 03. 2019

Lyžařský pobyt proběhl v Dolní Malé Úpě, ubytování Hotel Javor, v okolí krásná příroda Krkonošského národního parku. Na
blízké sjezdovky jsme byli dopravováni skibusem, vždy od hotelu až na místo. Tři dny
nám počasí přálo, sněhu bylo dostatek a sjezdovky krásně upravené. Jeden den byl
určen k relaxaci, kdy dopoledne jsme byli na procházce po okolí a odpoledne jsme si
zapůjčili  brusle  a  děti  měly  možnost  na  pronajatém  kluzišti  si  užít  dvě  hodiny
bruslení. Předposlední den se natolik zhoršilo počasí, že nebylo možné jít lyžovat a
tak v rámci náhradního programu jsme vzali děti do plaveckého bazénu. 

Pobytu  se  zúčastnilo  celkem  26  dětí  z pěstounských  rodin.  Tento  tábor  byl
organizován pro děti starší 12 let. Děti zde měly k dispozici celkem tři instruktory
lyžování, zdravotníka a také zaměstnance Klubíčka štěstí jako dozor. 

Třetí pobyt s „Klubíčkem štěstí“, který proběhl v Holanech

 od 30  . 06. do 6. 07. 2019  

Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Aero Holany, které se nachází přímo v borovém lese na okraji rybníka. Nedaleko se
nachází Máchovo jezero s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné
sportovní činnosti.

Prakticky  většina  aktivit  probíhala  v přírodě,  aby  se  děti  naučily  dobře
pohybovat a orientovat v přírodě a dokázaly reagovat i na nepředvídatelné
součásti  běžného  života.  Během  pobytu  se  uskutečnily  výlety  na  známé
turistické cíle v blízkém okolí jako např. chráněná přírodní památka „Peklo“,
zřícenina hradu Bezděz a plavba výletní lodí po Máchově jezeře. Též měly děti
možnost  svést  se  na  koni,  proběhla  ukázka  práce  PČR.  Děti  též  navštívily
malou ZOO Berousek a výlet do sklárny, kde si děti mohly vyrobit vázičku. Děti
si odvezly plno zážitků a upomínkových předmětů na tento pobyt. Pobytu se
zúčastnilo celkem 27 dětí z pěstounských rodin. 
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Čtvrtý pobyt s „Klubíčkem štěstí“, který proběhl v     Holanech u České Lípy  

 od 3  . 08. do 10. 08. 2019  

Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Aero Holany, které se nachází
přímo v borovém lese na okraji rybníka. Nedaleko se nachází Máchovo 
jezero s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné sportovní 
činnosti. Tábor byl koncipován sportovně, cyklistika, rafty. Během 
pobytu se uskutečnily výlety v okolí, cyklotrasy např. Dračí skála, 
Barbořin kamenný most a na raftech se sjížděla Jizera. Mladší děti též 
navštívily malou ZOO Berousek v Doksech. Též měly děti možnost svést 
se na koni, proběhla ukázka práce hasičů. Děti si odvezly plno zážitků a 
upomínkových předmětů na tento pobyt. 

Pobytu se zúčastnilo celkem 24 dětí z pěstounských rodin.  
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Pátý pobyt s „Klubíčkem štěstí“, který proběhl v     Holanech u České Lípy  

 od 24  . 08. do 31. 08. 2018  

Pobyt byl v prostředí rekreačního střediska Aero Holany, nedaleko od 
Máchova jezera s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné 
sportovní činnosti.

Pobyt, který byl určen pro děti od třetí do deváté třídy Základní školy.
Tento pobyt s výukou anglického jazyka formu hry -  byl profesionálně
zajištěn  lektory  včetně  organizačního  zajištění.  Probíhal  pestrý  a
zábavný  program,
spolehlivé  jednání  a
individuální  přístup  ke
každému  dítěti  a  také
komunikace  v anglickém

jazyce během běžných denních činností. 
Pobytu se zúčastnilo celkem 24 dětí z pěstounských rodin, z toho dvě děti z jiné
organizace. 

3. Vzdělávání osob pečujících

„Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (
dle § 48 odst. 2 písm. a) ).“

Během roku 2019 naše Poradenské centrum, uskutečnilo pět čtyřdenních pobytových vzdělávacích seminářů, jeden týdenní
pobytový  vzdělávací  seminář  a  čtyři  jednodenní  vzdělávací  semináře  pro  osoby  pečující,  individuální  vzdělávání  osob,  se
kterými máme uzavřenu dohodu a dále pro osoby pečující, kteří mají uzavřenou dohodu s jinými organizacemi. Celkem bylo
proškoleno 245 osob pečujících. V době vzdělávání osob pečujících byla zajištěna osobní péče o děti s animačním programem.
Celkem bylo poskytnuto pro 171 dětí zajištěním osobní péče.

Opět se v roce 2019 osvědčily čtyřdenní pobytové vzdělávací semináře. Využili jsme areál rekreačního zařízení Aero Holany,
Máchův kraj; dále pak pobyt ve Sporthotelu Kácov, kdy hotel se nachází v oblasti Posázaví ; dále jsme využili i Hotel Javor
v Dolní Malé Úpě; podruhé jsme absolvovali týdenní vzdělávací pobyt v zahraničí, Itálie Caorle.

V     termínu od 9.5.- 12.5.2019 v     rekreačním zařízení Sporthotel Kácov.   

Vzdělávání obsahovalo 4-  denní vzdělávací  cyklus v celkovém rozsahu minimálně 24
hodin, který byl rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky byly připraveny studijní
materiály.  Přednášeli  Mgr.  Zuzana  Švadlenková-  oblast  psychologie-  Syndrom  CAN;
PhDr. Moravčíková, Hrbáček oblast psychologie a psychopatologie- Porozumět svému
dítěti, jako důležitá podmínka vývoje dítěte, Komunikace mocný nástroj dítěte.;  Mgr.
Jindřiška Cestrová oblast kriminality dětí a mládeže- Tresné činy mládeže; JUDr. Věra
Novotná-  právní  problematika-  Práva  dítěte,  Právní  dilemata  v  NRP.  Program  byl
tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské
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péče,  tak  i  z pohledu  právního  odvětví,  psychologie,  psychosomatiky  a  současných  sociálně-patologických  jevů  u  dětí  a
dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě. 

V rámci  poskytnutí  osobní  péče  o  svěřené  dítě  po  dobu  vzdělávání  osob  pečujících,  celkem  24  hodin,  pro  děti  probíhaly
sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále probíhaly výlety v blízkém
okolí. Pro děti byl připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků.

V     termínu od  16.5.- 19.5.2019 v     rekreačním zařízení AERO Holany.  

Obsahovalo 4- denní vzdělávací cyklus v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který byl rozšířen o odborné večerní kluby. Pro
účastníky byly připraveny studijní materiály. Přednášel: Mgr. Eva Pávková oblast
psychologie a psychopatologie-  Syndrom CAN, Jak pracovat s traumatizovanými
dětmi,  Ing.  Robert  Vacek  oblast  kriminality  dětí  a  mládeže-  Kyberšikana,
Kriminalita  a  drogy,  Dítě  jako  uživatel  návykových  látek  a  jak  to  rozpoznat,
Manipulace;  MUDr  Jan  Toman-  pediatrie-  Dítě  v péči  pediatra.  Program  byl
tematicky  rozdělen  do  několika  bloků  z  různých  oblastí,  jak  výkonu  SPOD  a
pěstounské péče, tak i z pohledu právního odvětví, psychologie, psychosomatiky a
současných  sociálně-patologických  jevů  u  dětí  a  dospívající  mládeže  z hlediska
výchovy a péče o dítě.

V rámci  poskytnutí  osobní  péče  o  svěřené  dítě  po  dobu  vzdělávání  osob  pečujících,  celkem  24  hodin,  pro  děti  probíhaly
sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále probíhaly výlety v blízkém
okolí. Pro děti byl připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků.

V     termínu od 19.07. do 28. 07. 2019 Itálie Caorle     

Pobyt  obsahoval  6-  denní  vzdělávací  cykly  v celkovém
rozsahu minimálně 24 hodin, který byl rozšířen o odborné
večerní  kluby.  Pro  účastníky  byly  připraveny  studijní
materiály. Přednášela Mgr. Zuzana Švadlenková – syndrom
CAN; Mgr. Eva Pávková- PhDr. Eva Havlíčková- psycholožka
– Jak pracovat s traumatizovanými dětmi, Čím předcházet
traumatu,;  Mgr.  Šatrová-  kriminalistka-  Trestné  činy
mládeže, Kyberšikana, Dítě jako svědek trestného činu, Dítě
jako oběť trestného činu, Výslech dítěte; Hana Jandusová-
Nová  instrukce  pro  výkon  PP. Program  byl  tematicky
rozdělen do několika bloků z různých oblastí,  jak výkonu
SPOD a pěstounské péče, tak i  z pohledu trestně-právního
odvětví,  psychologie,  psychosomatiky  a  současných
sociálně-patologických  jevů  u  dětí  a  dospívající  mládeže
z hlediska výchovy a péče o dítě.

V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob pečujících, celkem 24 hodin,  byl pro děti  zajištěn
program a mnoho další zábavy spojené s pobytem u moře. Dále proběhly výlety do Benátek a výlet lodí. 
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V     termínu od 12. 9. - 15 .9. 2019 v     rekreačním zařízení AERO Holany  .

                                                                                                                                                                                                                          Obsahoval
o 4- denní vzdělávací  cyklus v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin, který byl
rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky byly připraveny studijní materiály.
Přednášeli  Hana  Jandusová,  Mgr.  Anna  Laluhová-  oblast  sociálně-právní
problematiky- Syndrom CAN, Práva dítěte, Možnost čerpání příspěvků na výkon
PP, Psychohygiena; Mgr. Tamara Wölfelová oblast psychologie a psychopatologie-
Psychologická úskalí v pěstounské péči; Mgr. Jindřiška Cestrová oblast kriminality
dětí a mládeže- Kriminalita u dětí a mládeže, Kyberšikana, Dítě jako svědek TČ,
Výslech  dítěte;  Zdravotníci-  První  pomoc,  Jak  poskytnout  první  pomoc  dítěti
v ohrožení života. Program byl tematicky rozdělen do několika bloků z různých
oblastí,  jak  výkonu  SPOD  a  pěstounské  péče,  tak  i  z pohledu  právního  odvětví,
psychologie,  psychosomatiky  a  současných sociálně-patologických jevů u  dětí  a

dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o dítě.

V rámci  poskytnutí  osobní  péče  o  svěřené  dítě  po  dobu  vzdělávání  osob  pečujících,  celkem  24  hodin,  pro  děti  probíhaly
sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále probíhaly výlety v blízkém
okolí. Pro děti byl připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků

V termínu     od 19. 09. do 22. 09. 2019  v     Hotelu Javor- Dolní Malá Úpa  

Hotel se nachází v oblasti ve východní části Krkonoš, v horské vesničce Malá Úpa
nedaleko Pece pod Sněžkou. Hotel je obklopen zahradou, je zde velké dětské hřiště.
Možnost venkovního vyhřívaného bazénu, vířivky a sauny. Ubytování bylo v jedno,
dvou až čtyřlůžkových pokojích a šestilůžkových apartmánech

Odborné  vzdělávání  obsahovalo  4-  denní  vzdělávací  cyklus  v celkovém  rozsahu
minimálně 24 hodin, který byl rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky byly
připraveny studijní materiály. Přednášeli Mgr. Zuzana Švadlenková- oblast sociálně-
právní-  Syndrom  CAN,  Práva  dítěte,  Práva  a  povinnosti  osob  pečujících,
Psychohygiena;  Mgr.  Jindřiška  Cestrová-  oblast  kriminality  dětí  a  mládeže-

Kriminalita u dětí a mládeže, Kyberšikana, Záškoláctví, Dítě jako svědek TČ, Výslech dítěte; MUDr. Jan Toman- pediatr- Dítě
v péči  pediatra,  Povinná očkování,  Zdraví  vývoj  dítěte;  PhDr.  Eva Havlíčková-  oblast  psychologie-  Zralost  dítěte  pro  školí
docházku. Program byl tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i
z pohledu právního odvětví,  psychologie  a současných sociálně-patologických jevů u dětí  a  dospívající  mládeže  z hlediska
výchovy a péče o dítě. 

Součástí tohoto pobytu bylo poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání včetně společného večerního programu.
Pro děti byla připravena drakiáda, sportovní hry, arteterapie a výlety do okolí.
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V     termínu od 26.09. do 29. 09. 2019 v     rekreačním zařízení Sporthotel Kácov.   

Vzdělávání  obsahovalo  4-  denní  vzdělávací  cyklus  v celkovém  rozsahu  minimálně  24
hodin, který byl rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky byly připraveny studijní
materiály.  Přednášeli Mgr. Zuzana Švadlenková- oblast sociálně-právní problematiky –
Syndrom  CAN,  Psychohygiena;  PhDr.  Moravčíková,  Hrbáček  oblast  psychologie  a
psychopatologie- Porozumět svému dítěti, bezpečí jako důležitá podmínka vývoje dítěte,
Komunikace, mocný nástroj rozvoje dítěte; Ing. Robert Vacek- oblast kriminality dětí a
mládeže- Kriminalita mládeže, Kyberšikana, Drogová problematika; Zdravotníci-  První
pomoc,  jak  poskytnout  první  pomoc  u  dítěte  v případě  ohrožení  života.  Program  byl

tematicky rozdělen do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče, tak i z  pohledu právního odvětví,
psychologie, psychosomatiky a současných sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a péče o
dítě. 

V rámci  poskytnutí  osobní  péče  o  svěřené  dítě  po  dobu  vzdělávání  osob  pečujících,  celkem  24  hodin,  pro  děti  probíhaly
sportovní hry, aktivity zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále probíhaly výlety v blízkém
okolí. Pro děti byl připraven bohatý animační program, táborák a plno jiných zážitků.

Jednodenní vzdělávací semináře:

V Nymburce proběhl dne 18.5.2019 - osmi hodinový vzdělávací seminář z oblasti psychologie. Téma: Jak pracovat 
s traumatizovanými dětmi; Lektor: Mgr. Eva Pávková 

V Praze proběhl dne 10.6.2019 - osmi hodinový vzdělávací seminář z oblasti práva Téma: Práva dítěte; Právní dilemata v 
NRP; Lektor: JUDr. Věra Novotná 

V Praze proběhl dne 11.11.2019 - osmi hodinový vzdělávací seminář z oblasti práva. Téma: Ochrana majetku dítěte; Změna 
pěstounské péče na poručenskou a jejich možnosti Lektor: JUDr. Věra Novotná 

V Praze proběhl dne 6.12.2019 - osmi hodinový vzdělávací seminář z oblasti psychologie. Téma: Úvod do mapování potřeb a 
názorů dětí v rodině procházející krizí Lektor: Mgr. Eva Pávková 

Všichni pěstouni a osoby v evidenci, se kterými má naše Poradenské centrum uzavřenou dohodu, byli v zákonné lhůtě
proškoleni.

4. Poskytování poradenství osobám vhodným stát se osvojiteli či pěstouny a případové konference
a facilitace

Naše organizace poskytla poradenství osobám, které se informovaly o možnosti náhradní rodinné péče, v  roce 2019 celkem 8
osobám. V roce 2019 jsme se zúčastnili 9 případových konferencí.

Vánoční setkání dětí a osob pečujících

6. prosince 2019
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Pampalánie- Ústí nad Labem

29. listopadu 2019

Kulturní dům v Čelákovicích

Naše organizace oslavila vánoční čas s dětmi a jejich pěstouny – „  Čas,  ve kterém si všichni uvědomujeme,  jaké
máme štěstí, že máme jeden druhého“.  Akce proběhla v Ústí nad Labem-  Pampalanie a druhé setkání proběhlo
v Kulturním domě v Čelákovicích.  

Celkem se vánočního setkání zúčastnilo 98 dětí spolu s 95-ti pěstouny či poručníky, Pro děti byl připraven vánoční program
Bambulova Mikulášská nadílka, vánoční diskotéka a závěrem byly dětem rozdány dárky a bylo připraveno bohaté pohoštění.
S osobami pečujícími bylo hovořeno o proběhlém roce činnosti a plánu pro rok 2020 z hlediska poskytovaných služeb, pobytů
pro děti a forem vzdělávání. Společně byly řešeny podněty a změny v oblasti náhradní rodinné péče.

Poradenské centrum pro náhradní rodinu- Klubíčko štěstí věří, že v náhradních pěstounských rodinách mají děti šanci znovu
nalézt lásku a bezpečí.  Vánoční setkání dává dětem a jejich pěstounům příležitost strávit společně s ostatními náhradními
rodinami krásný večer, plný pohoštění a dárků. Pro náhradní rodiče je tento večer oceněním jejich úsilí a snahy přispět ke
zlepšení životní situace dětí, které neměly to štěstí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině. Pro děti je Vánoční nadílka večerem
plným radosti, kterou mohou sdílet jak se svými náhradními rodiči, tak se svými kamarády, se kterými je pojí společný osud.

Klubíčko  štěstí  děkuje za podporu  společnostem PLAST SERVIS KAMENICE,  ALLTOYS,  GLOBUS ČR,  a
dalším laskavým dárcům. 

 

        

Mgr. Zuzana Švadlenková

statutární zástupce - předseda z.s.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace  

v plném rozsahu   ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky  

 Poradenské centrum pro náhradní rodinu – 

  Klubíčko štěstí, z.s.

  Československé armády 364

                   250 70 Odolena Voda
Označení

a 
NÁKLADY 

b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

A.I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                          (součet A.I.1. až A.I.6.)  3 659          3 659
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

 202   202

Prodané zboží  0   0

Opravy a udržování  2   2
Náklady na cestovné 

 152   152

Náklady na reprezentaci  1   1
Ostatní služby 

 3 302   3 302
A.II. 

7. 

8. 

9. 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.) 

 0   0
Změna stavu zásob vlastní činnosti  0   0
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb  0   0
Aktivace dlouhodobého majetku 

 0   0

A.III. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až 
A.III.14.) 4 486   4 486
Mzdové náklady 

3 475   3 475
Zákonné sociální pojištění 

 250   250

Ostatní sociální pojištění                            0              0

Zákonné sociální náklady 
 692   692

Ostatní sociální náklady 
 69            69

A.IV. 15. Daně a poplatky                                                                       
(A.IV.15.)  0   0

Daně a poplatky  0   0

A.V. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až 
A.V.22.) 

                           33   33

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  0   0
Odpis nedobytné pohledávky  0   0
Nákladové úroky 

 0   0

Kursové ztráty 
 0   0

Dary 
 0   0

Manka a škody 
 0   0

Jiné ostatní náklady  33   33

05354510
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Označení

a 
NÁKLADY 

b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

A.VI. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až 
A.I.27.)  0

  0

Odpisy dlouhodobého majetku  0   0
Prodaný dlouhodobý majetek 

 0   0

Prodané cenné papíry a podíly  0   0
Prodaný materiál  0   0
Tvorba a použití rezerv a opravných položek  0   0

A.VII. 28. Poskytnuté příspěvky                                                            
(A.VII.28.) 

 0   0

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami  0   0

A.VIII. 29. Daň z příjmů                                                                           
(A.VIII.29.) 

 0   0
Daň z příjmů 

 0   0

 NÁKLADY A.VII. + A.VIII.) CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
8 178   8 178

Označení
a 

VÝNOSY
b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

B.I. 1. Provozní dotace                                                                           
(B.I.1.)  7 458   7 458
Provozní dotace 

 7 458          7 458
B.II. 

2. 

3. 

4. 

Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až 
B.II.4.)  40   40

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  0   0
Přijaté příspěvky (dary)  40             40

Přijaté členské příspěvky  0   0
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 

652   652

B.IV. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až 
B.VI.10.)  0   0

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  0   0
Platby za odepsané pohledávky 

 0   0

Výnosové úroky  0   0
Kursové zisky  0   0
Zúčtování fondů  0   0
Jiné ostatní výnosy  0   0

B.V. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)
 0   0

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 0   0

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0   0

Tržby z prodeje materiálu  0   0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0   0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0   0

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) 
 8 150   8 150

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -28            -28
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D. Výsledek hospodaření po zdanění  -28   -28

 

 

Sestaveno dne: 

10.8.2020

 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky spolek

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

Mgr. Švadlenková Zuzana

  

  

Předmět podnikání 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

Pagina Consult s.r.o.

 

tel.: 773 989 099 linka: 
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05354510

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

 v plném rozsahu ke dni                                                     Název a sídlo účetní jednotky
 31.12.2019

 

 

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)  0  0

A. I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)  0  0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0  0

Software  0  0

Ocenitelná práva  0  0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  0  0

A. II. 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)                                            123                  123

Pozemky  0  0

Umělecká díla, předměty a sbírky  0  0

Stavby  0  0

Hmotné movité věci a jejich soubory  0  0

Pěstitelské celky trvalých porostů  0  0

Dospělá zvířata a jejich skupiny  0  0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  123  123

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  0  0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  0  0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0  0

A. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.7.)  0  0

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba  0  0

Podíly - podstatný vliv  0  0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  0  0

Zápůjčky organizačním složkám  0  0

Ostatní dlouhodobé zápůjčky  0  0
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6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  0  0

  

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 

A. IV. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)  -123  -123

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  0  0

Oprávky k softwaru  0  0

Oprávky k ocenitelným právům  0  0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  0  0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  0  0

Oprávky ke stavbám  0  0

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 

 0  0

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  0  0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  0  0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  -123  -123

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  0  0

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)  973  786

B. I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)  0  0

Materiál na skladě  0  0

Materiál na cestě  0  0

Nedokončená výroba  0  0

Polotovary vlastní výroby  0  0

Výrobky  0  0

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0  0

Zboží na skladě a v prodejnách  0  0

Zboží na cestě  0  0

Poskytnuté zálohy na zásoby  0  0

B. II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)  0
     0

Odběratelé  0  0

Směnky k inkasu  0  0

Pohledávky za eskontované cenné papíry  0  0

Poskytnuté provozní zálohy  0      0

Ostatní pohledávky  0  0

Pohledávky za zaměstnanci  0  0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

 0  0

Daň z příjmů  0  0

Ostatní přímé daně 
 0  0

Daň z přidané hodnoty  0  0

  

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 
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11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ostatní daně a poplatky  0  0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  0  0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků 

 0  0

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  0  0

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  0  0

Pohledávky z vydaných dluhopisů  0  0

Jiné pohledávky  0  0

Dohadné účty aktivní  0  0

Opravná položka k pohledávkám  0  0

B. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Krátkodobý finanční majetek celkem            (součet B.IV.1. až B.IV.8.) 
 856  693

Peněžní prostředky v pokladně  19                  28

Ceniny  0  0

Peněžní prostředky na účtech  837  665

Majetkové cenné papíry k obchodování  0  0

Dluhové cenné papíry k obchodování  0  0

Ostatní cenné papíry  0  0

Peníze na cestě  0  0

B. IV. 

1. 

Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)  117  93

Náklady příštích období  117  93

Příjmy příštích období  0  0

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.) 
 973                 786

  

Označení 
PASIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)  452
 424

A. I. 

1. 

2. 

3. 

Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)  452                                        452

Vlastní jmění  452  452

Fondy  0                                            0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků  0  0

A. II. 

1. 

2. 

3. 

Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)  0
 -28

Účet výsledku hospodaření  0  -28

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  0  0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  0  0

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 
 521  362

B. I. 1. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)  0  0

Rezervy  0  0

B. II. 

1. 

2. 

3. 

Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)  0  0

Dlouhodobé úvěry  0  0

Vydané dluhopisy  0  0

Závazky z pronájmu  0  0

Přijaté dlouhodobé zálohy  0  0
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4. 

5. 

6. 

7. 

Dlouhodobé směnky k úhradě  0  0

Dohadné účty pasivní  0  0

Ostatní dlouhodobé závazky  0  0

B. III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.) 
 328  348

Dodavatelé                                             0   0

Směnky k úhradě  0  0

Přijaté zálohy  0  0

Ostatní závazky  0  0

Zaměstnanci  192
                204

Ostatní závazky vůči zaměstnancům  5  6

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 

 99                  104

Daň z příjmů  0  0

Ostatní přímé daně  32  34

Daň z přidané hodnoty  0  0

Ostatní daně a poplatky  0
                  0

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 
 0  0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků  0  0

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  0  0

  

Označení 
PASIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 3 4 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  0  0

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  0  0

Jiné závazky     0  0

Krátkodobé úvěry  0  0

Eskontní úvěry  0  0

Vydané krátkodobé dluhopisy  0  0

Vlastní dluhopisy  0  0

Dohadné účty pasivní  0  0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  0  0

B. IV. 

1. 

2. 

Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.3.)  193  14

Výdaje příštích období  15  14

Výnosy příštích období  178  0

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)  973  786

Sestaveno dne: 10.8.2020

 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

Mgr. Švadlenková Zuzana
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Předmět podnikání 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

PAGINA Consult s.r.o.

 

tel.: 773 989 099 linka: 
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Přílohy k finančním výkazům

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č.  504/2002 Sb.

 Plná (pro velké a střední účetní jednotky) 

 Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)

 x Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti

auditu)  

 

Název: Poradenské centrum pro náhradní rodinu-Klubíčko štěstí, z.s.

Sídlo: Československé armády 364, 25070 Odolena Voda´ ´

IČO: 05354510

Zapsána do OR dne: 22. 9. 2016, L 66534 u Mest. soudu Pha

Právní forma: ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ

V likvidaci: ne

Předmět podnikání: Ochrana přirozených práv rodičů a dětí

Rozvahový den: 31. 12. 2019

Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. 08. 2020

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady ´

Účetnictví účetní jednotky je vedeno v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhl. c. 504/2002 o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisu.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady.

Účetní metody

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka je sestavena podle obecných účetních zásad, ve věcné a časové souvislosti s použitím
závazných postupu k rozvahovému dni při dodržení zásady opatrnosti.

Byly použity účetní metody stanovené platnými právními předpisy, nedošlo k odchylkám od těchto metod, které by mely 
významný vliv na výsledek hospodaření. 

Podpisový záznam statutárního orgánu  Podpisový záznam účetní jednotky: 

 

 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 
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IČ: 05354510

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Poradenské centrum pro náhradní rodinu - Klubíčko štěstí, z.s. je spolek, který není založen za účelem podnikání a 
hospodaří dle schválených stanov.

Odpisy dl. majetku -  

 Finanční leasing - 

Peněžní prostředky jsou vedeny na jednom bankovním účtu vedeném u peněžního ústavu 
Raiffeisenbank Bank.

 

Účetní jednotka obdržela státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky,  o sociálně- právní
ochraně dětí.

 

 Spolek obdržel dar na účelem, který vyplývá z jeho stanov a činnosti.    

Náklady příštích období zde se jedná o pojištění, které částečně spadá do
roku 2019

 Krátkodobé závazky obsahují nevyplacené mzdy za měsíc prosinec včetně odvodů SP a ZP 

 Výdaje příštích období náklady věcně a časově spadající do r. 2019

 Účetní jednotce a ani společnosti, která zpracovává účetní agendu, nejsou známy skutečnosti, které by ovlivnily významným 
způsobem dopad na finanční situaci účetní jednotky.

 

 Účetní závěrka včetně přílohy za rok 2019 je uložena v sídle spolku.
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Kontaktní informace

Mgr. Zuzana Švadlenková Předseda –statutární 
zástupce,  z.s.

602 310 152 info@klubickostesti.cz

Zaměstnanci:

Hana Jandusová Ředitelka 737 441 289 jandusova@klubickostesti.cz

Mgr. Zuzana Švadlenková Manažér pro náhradní 
rodinnou péči; 
psychoterapeut, lektor, 
zapsaný mediátor

602 310 152 svadlenkova@klubickostesti.cz

Bc. Lucie Rudinská, DiS. Rodičovská dovolená janouskova@klubickostesti.cz

Dana Turková, DiS. Sociální pracovnice 721 377 805 turkova@klubickostesti.cz

Dana Hanušová, DiS. Sociální pracovnice 723 535 378 hanusova@klubickostesti.cz

Bc. Irena Kompertová Sociální pracovnice 777872050 kompertova@klubickostesti.cz

Mgr. Anna Laluhová Manažér pro odlehčovací a 
vzdělávací služby

776 291 400 kompertova@klubickostesti.cz

Mgr. Michaela Holcmannová Sociální pracovnice 792 309 899 holcmannova@klubickostesti.c
z

Renata Vinařová Sociální pracovnice 736630518 vinarova@klubickostesti.cz

Ing. Robert Vacek Pověřenec GDPR 702175950 gdpr@klubickostesti.cz

PhDr. Eva Havlíčková Dětský psycholog; 
psychoterapeut a lektor

info@klubickostesti.cz

JUDr. Věra Novotná Metodik SPOD; právník a 
lektor

info@klubickostesti.cz
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Informace o společnosti
Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí z.s.

Československé armády 364, Odolena Voda, 250 70

Telefon 602 310 152

e-mail: info@klubickostesti.cz; www.klubickostesti.cz

IČ: 05354510;  DIČ: CZ05354510
číslo účtu.: 195519688/5500 RB

Stránka 22

mailto:info@klubickostesti.cz

	Charakteristika
	Idea, poslání, důvod existence a cíl organizace
	Činnost v příslušném roce dle pověření k SPOD

	Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
	Přílohy k finančním výkazům
	Kontaktní informace
	Informace o společnosti

	Date Field 1: 
	Date Field 2: 


