VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé, dámy a pánové,
na následujících stránkách Vám předkládáme informace o tom, jak se nám dařilo
v roce 2018. Jednalo se o rok, ve kterém jsme oslavili 5 let od našeho založení.
Z miniaturní organizace jsme se vypracovali na etablovanou organizaci, která má
své místo na poli sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí v Karlovarském
kraji.
Na tomto místě se také sluší poděkovat všem našim zaměstnancům, bez kterých
bychom tak daleko nedošli. V neposlední řadě také děkujeme všem subjektům,
které nás podporují finančně, ať už se jedná o ústřední orgány, samosprávné celky
nebo nadace.
Dost už ale bylo řečí o nás samotných, a proto předáváme slovo ostatním
a přejeme příjemné čtení a děkujeme za pozornost.

Mgr. Petr Zmuda
ředitel
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. (dále jen „Centrum Valika“ nebo „Valika“)
vzniklo 14. června 2013 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 K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ A REGISTRACE SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
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.

ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Během roku 2018 se konala celkem tři zasedání členské
schůze jako nejvyššího orgánu spolku.

KONTROLY A INSPEKCE
V roce 2018 u nás byly vykonány tyto kontroly a inspekce:
•

Kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje – kontrola
zaměřená na výkon sociálně – právní ochrany dětí pověřenou osobou, konkrétně dodržování ustanovení § 48, 49
a 49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně
dětí.

„Velice si vážím pomoci pracovnic z organizace Valika. A to nejenom v roce
2018, ale i z hlediska celkové dosavadní
spolupráce. Nemám k ní výhrad. Pro
mě jako psychologa je nezbytné, aby
se klient fyzicky dostavil k pedagogicko-psychologickému vyšetření. Bez
odborné diagnostiky mu nelze ve škole
adekvátně pomoct. Bohužel, posuzování sociálních vzdělávacích potřeb žáků,
v praxi častokrát selže již v prvním
zmiňovaném kroku. Speciálně v případě rodin s nedostatečným sociálním
zázemím, kterým se věnujete. Zde, při
doprovázení klientů (poskytování informací, doprava, sledování důležitých
termínů), vidím Váš největší vklad ke
společné snaze zlepšovat jejich životní
podmínky a proces vzdělávání.“
— Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny

Informace o výsledcích naleznete na www.valika.cz,
v sekci O nás
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TÝM PRACOVNÍKŮ
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Petr Zmuda - ředitel, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi (SAS), klíčový pracovník pro doprovázení pěstounských rodin
Mgr. Petr Najman - zástupce ředitele, právník, odborný pracovník pro oblast
náhradní rodinné péče
Mgr. Ljuba Bračková - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
Bc. Markéta Březinová - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
Bc. Petra Veselá - terénní sociální pracovnice v rámci SAS
Bc. Kateřina Svobodová – terénní sociální pracovnice v rámci SAS
Bc. Veronika Hrnková – klíčový pracovník pro doprovázení pěstounských rodin

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
•
•
•

Ing. Michaela Tůmová – účetní
Martin Stehlík – grafik
Mgr. Martin Halama - supervize
„Nic bych na poskytování služeb
neměnila. Valika je ta nej, dokázala mi
pomoct a nakopnout mě dál. Se vším
mi pomoct a vše mi ulehčit.“
— Uživatelka sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi R.H.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS,
patří mezi sociální služby dle zákona o sociálních službách.
Zajišťují podporu rodinám s jedním nebo více 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.
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5 terénních
sociálních pracovnic

90 podpořených rodin
(42 mužů a 85 žen)

V rodinách bylo 274 dětí
do 18 let

Terénní sociální pracovnice
ujely za uživateli celkem
96 733 km

NEJČASTĚJI ŘEŠENÝMI POTŘEBAMI V RODINÁCH BYLY
•

Požádání o nárokové a nenárokové dávky (dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi, dávky pro OZP, atd.)

•

Bezpečné hospodaření s finančními prostředky

•

Zajištění péče o dítě v domácím prostředí

•

Vytváření funkčních sociálních vazeb v rodině

•

Zajištění plnění školních povinností dětí

•

Péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu

•

Výchovné poměry; Stanovení výživného; Úprava styku s dítětem; Omezení rodičovské odpovědnosti; Předběžné opatření;
Návrh na rozvod; Doklady o školní docházce; Trestní oznámení

•

Udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením
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SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
V oblasti sociálně – právní ochrany dětí se i nadále zaměřujeme na dvě velké oblasti:

Víte, že terénní sociální
pracovnice Valiky za rok 2018
najely tolik kilometrů, že by
objely 2,5x obvod zeměkoule?

1. PODPORA A ROZVOJ
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
V rámci této činnosti se snažíme zvýšit povědomí široké veřejnosti v Karlovarském kraji o náhradní rodinné péči (NRP),
zejména o pěstounské péči.
Uspořádali jsme celkem 4 informační akce v Karlových
Varech a Sokolově. I v roce 2018 měli zájemci možnost také
osobních individuálních konzultací. Této možnosti využilo
20 osob.
Informace k široké veřejnosti dostáváme prostřednictvím
kontinuální regionální informační kampaně. Využili jsme
k tomu jednak bezplatně rozdávaný měsíčník Kamelot
(náklad 20 tisíc kusů). Velmi intenzivně jsme rovněž
pěstounskou péči propagovali na sociální síti Facebook.
Jako organizace se také aktivně podílíme na kampani
Karlovarského kraje „Staňte se pěstounem“ –
www.pestounskapecevkk.cz a zástupce ředitele
Mgr. Petr Najman je také předseda poradního sboru
hejtmanky Karlovarského kraje v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, který se v současné době zaměřuje na oblast
náhradní rodinné péče a její rozvoj v rámci kraje.

2. ČINNOSTI 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 oblasti vzdělávání
měli pěstouni možnost navštívit tyto vzdělávací semináře:
Spolupráce aktérů sítě při výkonu pěstounské péče, Aktuální
otázky PPPD a asistované kontakty ve světle zjištění veřejné
ochránkyně práv, Jak chránit své dítě v online prostředí,
Sexuální vývoj dětí, Odpovědnost a proces předávání dítěte
z pěstounské péče na přechodnou dobu, Spolupráce pěstounů a školy a další. Kromě odborných vzdělávacích seminářů
nabízíme pěstounům kluby pěstounů, kde lze sdílet svoje
zkušenosti a zážitky. Během vzdělávání je pro děti připraven
program vedený kvalifikovaným personálem. Celkem se
všech vzdělávacích seminářů zúčastnilo 206 osob.
Počet dohod o výkonu pěstounské péče k 1. 1. 2018: 23
Počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31. 12. 2018: 36
Z toho:
• 11 příbuzenská pěstounská péče
• 10 pěstounská péče na přechodnou dobu
• 13 zprostředkovaná pěstounská péče
• 2 nezprostředkovaná cizí pěstounské péče
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DÁRCI A PODPOROVATELÉ
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM, PODPOROVATELŮM A VŠEM DALŠÍM LIDEM, KTERÝM
NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD OHROŽENÝCH DĚTÍ A JEJICH RODIN.

Ústřední orgány

Územní samosprávné celky

Nadace a nadační fondy

Další právnické osoby

… a další fyzické osoby

Pokud byste i Vy nás chtěli podpořit, číslo účtu je: 24004340 85/2010
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

„Městský úřad Sokolov spolupracuje s organizací Valika již
od samého počátku jejího založení. Ve spolupráci s touto
organizací se mnoha rodinám podařilo dosáhnout nemalých
úspěchů. Jako orgán sociálně-právní ochrany především
oceňujeme dlouhodobou, velice kvalitní a trpělivou spolupráci jednotlivých pracovnic s rodinami a klienty všeobecně.
Díky jejich kvalitní a obětavé práci se v mnoha rodinách
podařilo odvrátit umístění dětí v náhradní či ústavní péči,
zmírnit či zcela odstranit výchovné problémy, záškoláctví,
trestnou činnost či další negativní jevy ovlivňující vývoj dětí.
Pracovnice dokáží svým individuálním a citlivým přístupem
vyburcovat ve svých klientech ty nejlepší vlastnosti a pocity
a tím odvrátit další sociální propad rodiny. Organizace Valika
je ze strany OSPOD Sokolov dlouhodobě hodnocena jako
absolutně nejlepší organizace poskytující aktivizačně sanační
a poradenskou činnost rodinám.“
— Městský úřad Sokolov
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

Název účetní jednotky
Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště

31.12.2018
v Kč

Smetanova 447

IČ

Horní Slavkov

01794710

Text

Označení
a

b

357 31

Číslo
řádku
c

Činnost
hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

Náklady

001

5998

5998

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

1384

1384

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

003

250

250

2.

Prodané zboží

004

3.

Opravy a udržování

005

14

14

4.

Náklady na cestovné

006

63

63

5.

Náklady na reprezentaci

007

6.

Ostatní služby

008

1057

1057

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

009

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

010

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

012

A.
I.

II.

Osobní náklady

013

4609

4609

10.

Mzdové náklady

014

3464

3464

11.

Zákonné sociální pojištění

015

1131

1131

12.

Ostatní sociální pojištění

016

13.

Zákonné sociální náklady

017

14

14

14.

Ostatní sociální náklady

018

Daně a poplatky

019

2

2

Daně a poplatky

020

2

2

Ostatní náklady

021

3

3

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

022

17.

Odpis nedobytné pohledávky

023

18.

Nákladové úroky

024

19.

Kursové ztráty

025

20.

Dary

026

21.

Manka a škody

027

22.

Jiné ostatní náklady

028

3

3

5998

5998

III.

IV.
15.

V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

029

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

030

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

031

25.

Prodané cenné papíry a podíly

032

26.

Prodaný materiál

033

VI.

27.

VII.
28.
VIII.
29.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

034

Poskytnuté příspěvky

035

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

036

Daň z příjmů

037

Daň z příjmů

038

Náklady celkem

039
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Text

Označení
a

b

Číslo
řádku
c

Činnost
hlavní
1

hospodářská
2

Výnosy

040

6022

6022

Provozní dotace

041

5636

5636

Provozní dotace

042

5636

5636

Přijaté příspěvky

043

346

346

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

045

346

346

4.

Přijaté členské příspěvky

046

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

37

37

IV.

Ostatní výnosy

048

2

2

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

050

7.

Výnosové úroky

051

8.

Kursové zisky

052

9.

Zúčtování fondů

053

Jiné ostatní výnosy

054

2

2

Tržby z prodeje majetku

055

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

056

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

057

13.

Tržby z prodeje materiálu

058

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

059

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

060

Výnosy celkem

061

6022

6022

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

24

24

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

24

24

B.
I.
1.
II.

10.
V.

09.03.2019

Sestaveno dne: ………………………………………………………………………………………….….………...…………..

zapsaný spolek

Právní forma účetní jednotky: ……………………………………………………………………………………………………

sociální služby

Předmět podnikání účetní jednotky: …………………………………………………………………………………………….

Podpisový záznam:
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celkem
3

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
Zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn.: L 6660
IČO: 01794710
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Statutární orgán: ředitel Mgr. Petr Zmuda a zástupce ředitele Mgr. Petr Najman
E-mail: info@valika.cz
Web: www.valika.cz
FB: centrumvalika
Datová schránka: 4vq8pcd

Design a sazba: Martin Stehlík, www.stehlikarts.cz

www.valika.cz

