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ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení přátelé, dámy a pánové, 
 
dostává se Vám do rukou naše první „opravdová“ výroční zpráva, protože rok 2014 byl 
prvním celým kalendářním rokem, kdy jsme fungovali. Centrum pro dítě a rodinu Valika totiž 
vzniklo 14. června 2013, a tak výroční zpráva za rok 2013 byla vlastně zprávou „půlvýroční“. 
 
Rok 2014 byl pro nás ve znamení mapování terénu, navazování nových kontaktů a 
spoluprací, a to zejména s jednotlivými orgány sociálně-právní ochrany dětí, ostatními 
poskytovateli sociálních služeb, školami a školskými zařízeními.  
 
Víme, že dlouhé zprávy nikdo nečte, a proto se budeme snažit být struční, ale přesto máme 
potřebu Vám sdělit podstatné informace o tom, co přinesl rok 2014 ve Valice, a to pár 
stránek zabere. 
 
Na závěr mi dovolte zmínit ještě dvě věci. Za prvé - děkuji všem, se kterými jsme měli 
možnost v uplynulém roce spolupracovat. Za druhé – držme se i v dalších letech motta 
jednoho z našich projektů „Každé dítě má právo žít v rodině“. 
 
 
 
červen 2015 
 
 
 
Mgr. Petr Zmuda, ředitel 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Centrum pro dítě a rodinu Valika (dále jen „Centrum Valika“ nebo „Valika“) vzniklo registrací 
u Ministerstva vnitra České republiky dne 14. června 2013 pod č.j. VS/1-1/93709/13-R, a to 
za účelem: 

 Osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich 
rodiny a náhradní rodinné péče 

 Výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně – právní ochrany dětí 

 Poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny a pro zájemce o náhradní péči 

 Spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a 
společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči 

 
Centrum Valika je právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně - právní ochrany dětí a 
rovněž disponuje registrací sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(dále jen „SAS“). 
 
Během roku 2014 se konala tři zasedání členské schůze jako nejvyššího orgánu sdružení 
(spolku). Zápisy jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.valika.cz. 
 
Vzhledem k tomu, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
který mimo jiné zrušil zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kde byla upravena 
problematika občanských sdružení, současný právní řád nepřipouští právní formu 
občanského sdružení. Občanská sdružení vzniklá podle zrušeného zákona č. 83/1990 Sb. se 
považují za spolky podle občanského zákoníku. Tato změna právní úpravy se dotkla i Centra 
pro dítě a rodinu Valika, a proto v roce 2015 budou provedeny úkony vedoucí k souladu 
s platnou právní úpravou. 
 
TÝM PRACOVNÍKŮ 
 
Statutární orgán - ředitel, vedoucí SAS, klíčový pracovník v rámci dohod o výkonu PP:  
Mgr. Petr Zmuda 
 
Zástupce ředitele, právník, odborný pracovník pro oblast náhradní rodinné péče:  
Mgr. Petr Najman 
 
Terénní sociální pracovnice v rámci SAS:  
Mgr. Ljuba Bračková 
 
Terénní sociální pracovnice v rámci SAS:  
Bc. Markéta Březinová (od 8/2014) 
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SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  

 
V oblasti sociálně – právní ochrany dětí (SPOD) se zaměřujeme na dvě velké oblasti: 

 PODPORA A ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 ČINNOSTI V RÁMCI DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
 

1. ROZŠÍŘENÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (dále jen 
„Pověření“) O UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
V březnu 2014 nám bylo vydáno rozhodnutí o rozšíření Pověření o tyto činnosti: 
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb. a 
poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., při 
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. Rozhodnutí o pověření 
je k dispozici na našich webových stránkách www.valika.cz. 
 
První dohoda o výkonu pěstounské péče byla uzavřena 30. dubna.  

Měsíc v roce 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Přírůstky počtu dohod o výkonu PP 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
 

K 31. 12. 2014 jsme měli uzavřených celkem 6 dohod o výkonu pěstounské péče, 

z toho 2 dohody o výkonu pěstounské péče byly uzavřeny s osobami v evidenci 

(pěstouny na přechodnou dobu). Všechny dohody byly uzavřeny se souhlasem 

příslušného OSPOD a ve všech případech se jedná o zprostředkovanou, 

nepříbuzenskou pěstounskou péči.  

Celkem jsme se v roce 2014 starali o deset pěstounů, kteří pečovali o 9 dětí (včetně 

dvou novorozenců v přechodné pěstounské péči). Z hlediska pohlaví dětí v PP 

převažují chlapci v poměru 7 ku 2 děvčatům. 

Vzdělávání pěstounů jsme v roce 2014 řešili nákupem od jiných subjektů, ostatní 

služby byly pěstounům zajištěny interně. 

 
2. AKTIVITY NA PODPORU A ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (NRP) 

V KARLOVARSKÉM KRAJI 
 
Stejně jako v předešlém roce jsme se snažili v průběhu celého roku 2014 propagovat 
náhradní rodinnou péči, zejména péči pěstounskou. V březnu jsme spustili regionální 
kampaň na podporu NRP. V první fázi se jednalo o billboardovou kampaň, kdy 
v Karlových Varech byly instalovány dvě naše prezentace (ul. Sokolovská a Závodu 
Míru). 

http://www.valika.cz/
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QR kód pro 
spuštění videa 

Citylight vitrína u vstupu od OC Varyáda 

 

 
                        Billboard na ul. Sokolovská, Karlovy Vary 

První informační setkání k pěstounské péči proběhlo 7. května v Ostrově, 

v prostorách Oranžérie Václava Havla v Městské knihovně. Během 

akce měli zájemci možnost dozvědět se, co je to pěstounská péče, 

kdo může být pěstounem, jaká je podpora ze strany státu a další 

informace. O praktické zkušenosti s výkonem pěstounské péče se 

s přítomnými podělili zkušení pěstouni, manželé Vitovcovi z jižních 

Čech. O setkání byla rovněž odvysílána reportáž v TV Ostrov, 

kterou si můžeme pustit přes odkaz na našich webových stránkách 

nebo přečtením tohoto QR kódu.  

Náhradní rodinnou péči jsme 

prezentovali také v rámci akce 

Tradiční řemesla našim dětem na 

Statku Bernard 17. května 2014. 

Další květnou akcí (24. května) byl 

informační stánek na 

bioslavnostech na karlovarské 

farmě Kozodoj. Na této, rodinami 

oblíbené akci, jsme několika 

desítkám lidí předali bezplatné 

materiály k problematice NRP a 

odpověděli jim na jejich případné 

dotazy. V rámci informačního 

stánku rovněž probíhala 

výtvarná soutěž pro děti na téma „RODINA“, do které se zapojilo celkem 37 malířů a 

malířek. 
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I během měsíce června bylo možné vidět naše billboardy. Tentokrát byly umístěny na 

rušných místech, mezi Obchodním centrem Fontána (Tesco) a hypermarketem OBI. 

Tyto billboardy navazují na plakáty v citylight vitrínách, které jsou u vchodu do 

Obchodního centra Varyáda a u vstupu do hypermarketu Kaufland. 

Další akcí v pořadí bylo říjnové (14. října) informační setkání pro širokou veřejnost. 

Tentokrát se konalo v Karlových Varech, v prostorách Hřiště bez bot „Sluníčko“.  

Konec října ve Valice patřil ještě 15 hodinovému vzdělávacímu kurzu MINIPRIDE, 

během kterého se celkem 10 účastníků z řad neziskových organizací, kojeneckého 

ústavu a dalších pomáhajících profesů seznámili se základy programu PRIDE, který 

představuje standardizovaný rámec pro odbornou přípravu a následnou podporu 

náhradní rodin. Tento kurz se konal se souhlasem držitele licence PRIDE, kterým je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Protože víme, že Karlovarský kraj není jen krajské město Karlovy Vary, vyjeli jsme do 

Sokolova, kde jsme 18. listopadu uspořádali v Zimní zahradě Muzea Sokolov další 

osvětově náborovou akci pro veřejnost na téma „Hledáme náhradní rodiny aneb Jak 

pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině“. Rok 2014 z hlediska 

osvětově náborové kampaně jsme uzavřeli v Chebu, kde jsme 16. prosince uspořádali 

závěrečné informační setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči. Akce se konala 

v prostorách kavárny Joker a byla výjimečná tím, že návštěvníci zde mohli vidět i 

velkoformátové plakáty pěstounů v jejich občanských povoláních. Plakáty byly 

vytvořeny v rámci kampaně Nadačního fondu J&T s názvem Hledáme rodiče. 

Vystavené plakáty budou k vidění i na dalších akcích v průběhu roku 2015.           

 

                                                                          

     

 

                

Fotografie v rámci kampaně Hledáme rodiče 

V rámci pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí jsme prezentovali činnost 

Valiky stávajícím pěstounům také na konzultačním dni Krajského úřadu Karlovarského 
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kraje, který se uskutečnil 7. září 2014 v krušnohorském hotelu Horská bouda na 

Bublavě. Veřejnost se rovněž mohla o našich aktivitách dozvědět na „Čaji o páté“, 

který se konal 10. září 2014 v našich nových prostorách. Jednalo se o neformální 

posezení u šálku čaje a domácí buchty. Nové, rozsáhlejší prostory si přišli prohlédnout 

například pěstouni, pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo pracovnice 

MPSV, která měla na starosti rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi v našem 

kraji. 

V rámci pověření jsme rovněž poskytli řadě zájemců individuální formou (3 zájemci 

telefonicky, 10 zájemců e-mailem a 5 zájemců osobně) informace k problematice 

náhradní rodinné péče, zejména pěstounské péče. 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DĚTMI 

Od 1. ledna 2014 jsme v souladu s rozhodnutím o registraci sociálních služeb poskytovali 
v terénní formě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) na území 
Karlovarského kraje. K 31. 12. 2014 jsme spolupracovali s 18 rodinami s celkovým počtem 48 
nezletilých dětí. Pracovní tým v rámci SAS tvořili: vedoucí sociální služby a ředitel Mgr. Petr 
Zmuda, dvě terénní sociální pracovnice Mgr. Ljuba Bračková a od 8/2014 Bc. Markéta 
Březinová, administrativní pracovník/právník Mgr. Petr Najman (DPP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska územního rozložení rodin se nejčastěji jedná o lokality Horní Slavkov, Sokolovsko 
(Rovná, Bukovany, Habartov), Ostrov a Karlovy Vary. 
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O letních prázdninách jsme pro děti z rodin, se kterými spolupracujeme v rámci SAS, 

připravili prázdninový pobyt na chatě v bečovské divočině. Během pobytu jsme 

navštívili Krásenskou rozhlednu, Komáří rybníky (de se ti otužilejší i okoupali), vlakem 

jsme zajeli do Karlových Varů do lanového centra a pobyt jsme zakončili grilovačkou. 

Po celou dobu pobytu probíhaly sociálně aktivizační činnosti a individuální osobnostní 

konzultace s dětmi. 

Se začátkem nového školního roku 2013/2014 jsme navázali spolupráci s vládní 

Agenturou pro sociální začleňování, a to v rámci lokálního partnerství v Novém 

Sedle. Zástupci města identifikovali jako největší problémy lokality: drogová 

problematika, chudoba, vysoká zadluženost, problémy s udržením bydlení, aj. Odhad 

počtu sociálně vyloučených obyvatel celkem v Novém Sedle a spádových obcích je cca 

400 osob. Naše organizace poskytuje v této lokalitě sociálně-aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. 

Všichni sociální pracovníci se v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a příslušným 

standardem kvality sociálních služeb průběžně vzdělávali v tématech souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb. Zúčastnili se například seminářů na téma krizové 

intervence, motivace klienta v sociální službě, psychopatologie v sociální práci nebo 

jak vést rozhovor s dítětem. 

V rámci dotazníkového šetření spokojenosti s poskytovanými služby mezi uživateli 

nebyla zaznamenána žádná negativní reakci či podnět ke zlepšení služeb. V roce 2014 

nebyla podána žádná stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.  

CO SE NÁM V RODINÁCH NAPŘÍKLAD POVEDLO? 

 podařilo se nám udržet osobní kontakt mezi rodinou a jejich synem poté, co 

byl umístěn na jeden rok do výchovného ústavu 

 podařilo se nám podpořit matku v rozvoji jejich rodičovských kompetencí a 

zlepšení bytových podmínek natolik, že jí byl svěřen do péče syn, který byl 

umístěn deset let v dětském domově 

 povedlo se nám zprostředkovat - po rozvodu rodičů - opětovné navázání 

kontaktu dětí ve věku 5 a 7 let s otcem a zlepšení vzájemné komunikace mezi 

rodiči  

 a bylo toho ještě mnohem víc… 

STATISTIKY 

Sociální pracovníci uskutečnili v roce 2014 celkem 546 setkání s uživateli v domácím 

prostředí a přitom najeli přibližně 15.000 kilometrů, tzn., že když se to vezme 

obrazně, objeli celou zeměkouli kolem dokola a vlastně ještě kousek. 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

VÝNOSY 

 

NÁKLADY 

Položka Částka 

Spotřeba materiálu (sk. 501) 220.454,10 

Spotřeba energie (sk. 502) 808,43 

Cestovné (sk. 512) 20.592,54 

Ostatní služby (sk. 518) 233.754,46 

Z toho  

spoje 8.550,00 

nájemné nebytových prostor 50.702,10 

účetnictví 24.000,00 

Ostatní služby 150.502,36 

Osobní náklady (sk. 521) 860.139 

NÁKLADY CELKEM 1.335.748,50 

 

Poskytovatel/dárce Předmět (účel) dotace/příspěvku Částka v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotace na poskytování sociálních služeb 567.000,00 

Karlovarský kraj 
Příspěvek z Fondu na podporu nestátních 

neziskových organizací (FNNO) – projekt Dítě 
v rodině (SAS) 

106.600,00 

Karlovarský kraj 
Příspěvek z FNNO v oblasti podpory rodin – 

projekt Každý má právo žít v rodině 
33.000,00 

Statutární město Karlovy Vary Neinvestiční dotace na provozní nákl. Org. 35.000,00 

Úřad práce České republiky Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 84.000,00 

Nadační fond J&T Mzdové náklady terénní sociální pracovnice 314.996,00 

Car Point Karlovy Vary s.r.o. Finanční dar na nákup OA (SAS) 49.000,00 

Rauschert, k.s. Dar na úhradu provozních nákl. (SAS, SPOD) 10.000,00 

Mgr. Petr Zmuda Dar na úhradu provozních nákl. (SAS, SPOD) 3.119,35 

Miloslava Zmudová Dar na úhradu provozních nákl. (SAS, SPOD) 1.200,00 

Veronika Nováková Dar na úhradu provozních nákl. (SPOD - NRP) 25.000,00 

Mgr. Petr Najman Dar na úhradu provozních nákl. (SAS, SPOD) 4.000,00 

- Tržby z prodeje služeb 189.660,00 

VÝNOSY CELKEM 1.422.575,35 

Z toho účelově určeno na 

SAS 1.037.596,00 

SPOD – NRP      58.000,00 

Výkon pěstounské péče 84.000,00 

Z toho bez určení účelu (rozvojové) 

Finanční prostředky na rozvojové aktivity organizace, vč. provozních nákladů  242.979,35 
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PODPOROVATELÉ 

Děkujeme všem níže uvedeným za podporu našich aktivit 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Karlovarský kraj 

 Nadační fond J&T 

 Město Karlovy Vary  

 Car point Karlovy Vary s.r.o. 

 Paní Miloslava Zmudová 

 Pan Petr Najman 

 Pan Petr Zmuda 

 Paní Veronika Nováková 

 Rauschert, k.s. 

 Portál, s.r.o. 

 

 

Pokud byste chtěli podpořit i Vy naši činnost, budeme 

velice rádi za jakýkoli finanční dar. Číslo našeho 

bankovního účtu je: 24 004 34 085/2010 nebo můžete 

využít QR kódu pro rychlou platbu (částka je 

přednastavena na stokorunu).  

 

 

 

 

 


