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ÚVOD 
 
 
Vážení přátelé, dámy a pánové,  

předkládáme Vám zprávu o činnosti naší organizace za rok 2015. Rok 2015 se nesl 

v duchu zkvalitňování a rozšiřování nabízených služeb.  

Stejně jako v předešlé výroční zprávě se budeme držet toho, že sáhodlouhé texty 

nikdo nečte, a proto zpráva bude stručná a jasná. Pokud by však někdo usoudil, že by 

chtěl podrobnější informace, velmi rádi je poskytneme. Stačí nás kontaktovat. 

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o shovívavost nad grafickou úpravou této výroční 

zprávy. Rozhodli jsme se částku rovnající se nákladům na grafickou úpravu použít na 

propagaci pěstounské péče, protože se nám zdá, že se jedná o účelnější využití 

finančních prostředků. 

Na závěr úvodního slova nám dovolte poděkovat všem, se kterými jsme měli tu čest 

v roce 2015 spolupracovat a naše díky patří také podporovatelům a přispěvatelům, 

bez jejichž pomoci bychom nemohli fungovat. 

 

A úplně na závěr si dovolíme zopakovat naše motto: „Každé dítě má právo žít 

v rodině.“ Letos připojujeme dovětek:“ Je jedno, jestli jde o rodinu vlastní, nebo 

náhradní.“ 

 

Květen 2016 

 

 

 

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, 

 Spolupráci se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a 

společnostmi podílejícími se na péče o ohrožené děti a náhradní péči. 

POVĚŘENÍ A REGISTRACE 

Centrum Valika je právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. a rovněž registrovaným poskytovatelem sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle zákona č. 108/2006 Sb. 

ORGÁNY ORGANIZACE A ZASEDÁNÍ 

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Nejvyšším orgán je členská schůze. 

Během roku 2015 se konala celkem tři zasedání členské. Zápisy jsou zveřejněny na 

našich webových stránkách www.valika.cz v sekci „O nás“. 

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY A SOUVISEJÍCÍ UDÁLOSTI 

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 

upraveny 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 Valika, a proto bylo zapotřebí provést 

úkony vedoucí k souladu s platnou právní úpravou, a proto se dne 17. prosince 2015 

konalo 6. jednání členské schůze Centra Valika. Na tomto jednání v návaznosti na 

ustanovení § 3041 odst. 2 a § 3042 občanského zákoníku došlo ke změně názvu 

právnické osoby (přesněji zkratky právní formy) a schválení nových stanov spolku.  

Nové stanovy spolku kromě jiného nově upravily statutární orgán, který je nově 

dvoučlenný a tvoří jej ředitel a zástupce ředitele, přičemž každý je oprávněn ve všech 

věcech jednat samostatně. Všechny tyto změny vzal Krajský soud v Plzni na vědomí a 

veškeré údaje o naší organizaci již naleznete ve spolkovém rejstříku, vedeném 

Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6660. 
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TÝM PRACOVNÍKŮ 

 Mgr. Petr Zmuda 

o ředitel, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, klíčový 

pracovník v rámci dohod o výkonu pěstounské péče 

 Mgr. Petr Najman 

o zástupce ředitele, právník, odborný pracovník pro oblast náhradní 

rodinné péče, klíčový pracovník v rámci dohod o výkonu pěstounské 

péče 

 Mgr. Ljuba Bračková 

o terénní sociální pracovnice v rámci SAS 

 Bc. Markéta Březinová 

o terénní sociální pracovnice v rámci SAS 

 Bc. Petra Bořutová 

o terénní sociální pracovnice v rámci SAS 

Externí spolupracovníci: 

 Ing. Michaela Tůmová 

o Účetní 
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ 
OCHRANA DĚTÍ 

 

CO DĚLÁME V RÁMCI SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ (SPOD)? 

V oblasti sociálně – právní ochrany dětí se 

zaměřujeme na dvě velké oblasti: 

1. PODPORA A ROZVOJ NÁHRADNÍ 

RODINNÉ PÉČE V KARLOVARSKÉM 

KRAJI 

2. ČINNOSTII V RÁMCI DOHOD O 

VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Aktivity na podporu a rozvoj náhradní rodinné 
péče v Karlovarském kraji 

V rámci projektů „Systematická práce se 

zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči“ a 

„Lepší je žít v rodině“ jsme opět uspořádali 

řadu informačních setkání pro zájemce o 

náhradní rodinnou péči, dále jsme poskytovali 

osobní konzultace či řešili dotazy přes telefon 

nebo e-mail. Stejně jako v předešlých letech 

mohli obyvatelé Karlovarského kraje 

zahlédnout naše billboardy, v novinách si 

přečíst zajímavé články nebo zaslechnout náš 

spot v rádiu. 

Proč podporujeme náhradní rodinnou péči? 

Protože v Karlovarském kraji stále ještě žije hodně dětí v ústavních zařízeních.  

Protože každé dítě si zaslouží žít v rodině, mít domov. 

Zapojení do aktivit Karlovarského kraje 

Zástupce naší organizace Mgr. Petr Najman je také členem poradního sboru hejtmana 

Karlovarského kraje, který si jako aktuální téma, které je třeba řešit, vytyčil podporu a 

rozvoj náhradní rodinné péče v našem kraji. 

„Lepší je žít v rodině, proto hledáme pro děti náhradní 

rodiče.“ 

SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ 
OCHRANA V 
ČÍSLECH 

 Počet uzavřených dohod 

o výkonu pěstounské péče 

k 31. 12. 2015: 10 

 Počet dětí v “našich” 

pěstounských rodinách: 16 

 Počet pracovníků, kteří 

pečují o pěstounské rodiny: 2 

 Počet pěstounů na 

přechodnou dobu: 3 

 Počet osobních konzultací 

se zájemci o náhradní 

rodinnou péči: 17 

 Počet uspořádaných 

informačních akcí pro zájemce 

o NRP: 8 
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Aktivity v rámci dohod o výkonu pěstounské péče 

V rámci dohod o výkonu pěstounské péče se snažíme nabídnout pěstounům služby 

šité na míru, ideálně v místě jejich bydliště. Pěstounům zajišťujeme odlehčení, 

odborné poradenství a pomoc, kvalitní a smysluplné vzdělávání nebo zajištění 

asistovaného kontaktu. 

V jakých oblastech, tématech se mohli pěstouni v uplynulém roce 

vzdělávat? 

Pěstouni mohou využít jednat naše interní vzdělávání, ale také si mohou vyhledat 

externí vzdělávání dle jejich zájmu. V tomto směru jsme velmi otevření a jde nám o 

to, aby vzdělávání bylo pro pěstouny smysluplné a pomohli jim v jejich práci s dětmi. 

V roce 2015 jsme nabídli například tyto vzdělávací semináře: Daňové přiznání 

pěstounů a pěstounské péče z pohledu pojištění, Služby pro náhradní rodiče – zákon 

vers. ideální stav, První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech, Koncept léčivá 

rodina – seznámení s bazálně terapeutickými prvky. 

Pěstouni rovněž mohou využít naší bohaté knihovny. 

Sdílení je důležité 

Pěstouni velmi kladně hodnotí a vítají setkávání s ostatními pěstouny na tzv. sdílecích 

klubech, kde mají možnost podělit se s ostatními o své radosti i starosti. Tyto kluby, 

které jsou vždy zaměřené na určité téma, se konají zpravidla jedenkrát za 3-4 měsíce. 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY V ČÍSLECH 

• Počet podpořených 

uživatelů v rámci sociálně-

aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi (SAS) v roce 2015: 49 

• Počet dětí v rodinách 

zapojených do SAS: 113 

• Počet ujetých kilometrů za 

uživateli SAS: přes 41,5 tis. 

• Počet terénních sociálních 

pracovníků: 3 

SOCIÁLNĚ 
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI 
 

CO JE TO VLASTNĚ TA „SASKA“?  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, zkráceně SAS, patří mezi sociální 
služby dle zákona o sociálních službách. 

Zajišťují podporu rodinám s dětmi do 18 let, 
u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci 
(špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, 
dluhy apod.). Tento stav nejsou rodiče 
schopni sami bez pomoci překonat a jeho 
důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. 

Co se nejčastěji v rodinách řeší? 

Podle našich statistik za rok 2015 se 

nejčastěji v rodinách řeší: 

 Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, 

využívání sociálních dávek) 

 Bydlení a vedení domácnosti 

 Posilování rodičovských kompetencí 

 Kontakt se společenských prostředím (partnerské vztahy, sociální vazby 

v rodině a u vrstevníků, volnočasové aktivity dětí) 

 Pracovní uplatnění 

Odkud pocházejí rodiny, které jsou uživateli SAS? 

Stejně jako v předešlém roce jde především o rodiny z Horní Slavkova, Sokolova nebo 

Chodova. 

Pořádáte i nějaké akce pro děti z rodin, se kterými spolupracujete v rámci SAS? 

Ano, o letních prázdninách jsme pro děti z „našich“ rodin uspořádali týdenní pobyt ve 

Vysoké Jedli u Nejdku, kterého se zúčastnilo 12 dětí, a který byl zaměřený na prevenci 

kriminality a zvýšení finanční gramotností dětí. 
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SPOLUPRÁCE S ORGÁNY SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ŠKOLAMI A 

DALŠÍMI SUBJEKTY 

Při naší práci je velmi důležitá vzájemná komunikace zejména s orgány sociálně – 

právní ochrany dětí, protože právě tyto orgány jsou většinou tím, kdo doporučí rodině 

využití našich služeb. Dále spolupracujeme se základní školami, středisky výchovné 

péče, speciálně pedagogickým centrem nebo třeba dětskými domovy. 

VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 

Všichni sociální pracovníci se v souladu se zákonem o sociálních službách průběžně 

vzdělávali v tématech souvisejících s poskytováním sociálních služeb, zmínit lze 

například účast na seminářích Duševní onemocnění u dětí, Psychiatrické minimum, 

Sociálně právní minimum se zaměřením na sociální dávky nebo Jak dobře 

individuálně plánovat. 
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HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE 
 
VÝNOSY 

Poskytovatel/Dárce Předmět (účel) dotace/příspěvku/daru Částka 

Karlovarský kraj Dotace na poskytování sociálních služeb, vč. 
příspěvku KK 

1.515.600,00 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

Dotace v rámci programu Rodina a ochrana práv 
dětí 

301.091,00 

Karlovarský kraj Příspěvek z Fondu na podporu NNO v oblasti 
podpory rodin – projekt „Lepší je žít v rodině“ 

50.000,00 

Karlovarský kraj Příspěvek z Fondu na podporu NNO v oblasti 
prevenci kriminality – projekt „Prevence je základ 
aneb Zapojte se rodičové“ 

26.030,00 

Statutární město Karlovy 
Vary 

Neinvestiční dotace na provozní náklady 
organizace 

53.000,00 

Úřad práce České 
republika 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 368.000,00 

Nadační fond J&T Dar – Úhrada mzdových nákladů klíčového a 
advokačního pracovníka 

300.000,00 

Nadace Agrofert Dar – podpora dětí hendikepovaných mentálně, 
fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají 

48.000,00 

Torf Ziegler spol. s r.o. Dar - činnost 5.000,00 

Miloslava Zmudová Dar - činnost 3.600,00 

 Tržby z prodeje služeb 309.290,00 

 Vratka daru z r. 2014 (vyúčtování 2015) -45.992,00 

VÝNOSY CELKEM  2.933.619,00 
 

Tržby z prodeje služeb zahrnují z převážné části tržby z činností uskutečněných 

v rámci veřejné zakázky MPSV s názvem „Pilotní ověřeování sítě služeb 

v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II., část 3. Terénní a ambulantní služby pro 

rodiny a děti.  
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NÁKLADY 

Položka  Částka 

501 Spotřeba materiálu 377.157,53 

502 Spotřeba energií 16.747,70 

511 Opravy a udržování 10.370,00 

512 Cestovné 43.663,26 

518 Ostatní služby 442.404,58 

521 Mzdové náklady 1.365.843,00 

524 Zákonné sociální pojištění 402.115,00 

527 Zákonné sociální náklady 4.969,00 

531 Daň silniční 3.338,00 

538 Ostatní daně a poplatky 3.420,00 

549 Jiné ostatní náklady 2.640,30 

551 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 12.252,00 

591 Daň z příjmu 29.640,00 

NÁKLADY CELKEM 2.714.560,37 
 

Výsledek hospodaření za rok 2015 činí 219.059,63 Kč. Tyto prostředky budou využity 

na rozvojové aktivity v následujících letech. V případě zájmu poskytneme bližší 

informace o složení nákladových položek. V souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona bude účetní závěrka, včetně této výroční zprávy uložena do sbírky listin u 

Krajského soudu v Plzni 
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PODPOROVATELÉ 
 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem níže uvedeným finančním podporovatelům. Děkujeme rovněž všem, 

kteří nás podporují vlídným slovem a pochvalou. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

NADAČNÍ FOND J&T 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 

MĚSTO KARLOVY VARY 

CAR POINT KARLOVY VARY S.R.O. 

NADACE AGROFERT 

TORF ZIEGLER SPOL S R.O. 

PANÍ MILOSLAVA ZMUDOVÁ 

 

 

Pokud byste chtěli i Vy podpořit naši činnost, budeme velice 

rádi za jakýkoli finanční dar.  

Číslo našeho účtu je: 24 004 34 085/2010 nebo můžete využít 

QR kódu pro rychlou platbu (částka je přednastavena na 100 

Kč). 

 

CENTRUM PRO DÍTĚ A RODINU VALIKA, Z. S. 

Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov 
Kancelář: Závodu Míru 170/90, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role 
IČ: 01794710 
ID datové schránky: 4vq8pcd 
webové stránky: www.valika.cz 
FB: centrumvalika 
e-mail: info@valika.cz 

 


