


Váž ené dámy,váž ení pánové,váž ené kolegyně a kolegové,

podruhé se k vám dostává výroč ní zpráva Centra pro dítě a rodinu LATUS. Již podruhé se
ohlíž íme zpě t za uplynulým rokem naš í č innosti.

Vš ichni dobř e víme,jak dů lež itá je v naš em ž ivotě RODINA. Pouto vzniklé mezi námi a
rodič em si neseme dál po celý ž ivot. Mít rodinu není pro kaž dého z nás taková
samozř ejmost,jak by se mohlo zdát. Je ř ada dě tí,které z rů zných dů vodů nemohou ž ít se
svými rodič i. Tyto dě ti potř ebují velkou podporu a pomoc. Vhodným ř eš ením mů ž e být
rodina náhradní,která dítě ti poskytuje potř ebné zázemí,ně kdy na kratš í,ně kdy na delš í
dobu,ně kdy napoř ád.

V Č R má svoji dlouhou tradici pě stounská péč e dlouhodobá,v níž dě ti,které nemohou být
ve své vlastní rodině ,vyrů stají až do své dospě losti. Nová legislativa př inesla v lednu roku
2013 v oblasti pě stounské péč e velké změ ny. Znovu se zdů razň uje potř eba práce s
pů vodní,vlastní rodinou dítě te,zlepš ují se podmínky k výkonu pě stounské péč e,získávají
podporu prostř ednictvím služ eb doprovázení. Více se hovoř í o pě stounské péč i na
př echodnou dobu.



Centrum pro dítě a rodinu LATUS je nezisková organizace pů sobící v Plzeň ském kraji od
podzimu roku 2011. Pracujeme s rodinami,které mají dě ti v pě stounské péč i.

Centrum pro dítě a rodinu LATUS má od27. 3. 2012 pově ř ení k výkonu sociálně -právní
ochrany dě tí.

Ř íká se,ž e opakování je matkou moudrosti. Pro ty,kteř í se s námi setkávají nově ,malá
exkurze do etymologie. LATUS je slovo latinského pů vodu a znamená PROSTOR,
prostorný,rozsáhlý. LATUS ilustruje cíl naš í č innosti – rozvoj aktivit a služ eb,které nabízejí
rozsáhlý prostor mož ností pro to,aby dě ti mohly vyrů stat ve zdravém,nejlépe rodinném
prostř edí. Naš í snahou je pak tyto mož nosti hledat,rozpoznat je a vnímat v zájmu
kaž dého konkrétního dítě te,se kterým spolupracujeme.

K naš im č innostem patř ily v roce 2013 nadále aktivity v oblasti náhradní rodinné péč e -
pravidelná setkávání s veř ejností a informování o specifikách náhradního rodič ovství a
doprovázení pě stounských rodin. Zač ali jsme realizovat kluby pro náhradní rodič e i jejich
dě ti,víkendové vzdě lávací akce pro celé rodiny,akce spojené s rů znými př ílež itostmi
(Mikuláš ) a vyjeli jsme s dě tmi i na týdenní letní tábor.

Pozn.: k 15. 1. 2014 se naš e obč anské sdruž ení Centrum pro dítě a rodinu LATUS
transformovalo na LATUS pro rodinu o.p.s. se sídlem Martinská 141/2,301 00 Plzeň .
Korespondenč ní adresa společ nosti je: LATUS pro rodinu o.p.s.,Kopeckého Sady 97/11,
301 00 Plzeň . Identifikač ní č íslo (22767452) naš í organizace je nadále stejné,právní
závazky (dohody,smlouvy apod.) zů stávají platné v pů vodním zně ní,změ nila se pouze
naš e právní forma.



Jana Kocourková (1983): místopř edseda sdruž ení,terénní sociální pracovník,metodik
náhradní rodinné péč e,lektor,psychoterapeut.

Po transformaci (15. 1. 2014) se stala ř editelkou LATUS pro rodinu o.p.s.

Ivana Kovář ová Bártová (1975): př edseda sdruž ení,terénní sociální pracovník,pedagog,
lektor,psychoterapeut.

Po transformaci (15. 1. 2014) se stala zástupkyní ř editelky LATUS pro rodinu o.p.s.

Nikol Kamenická (1989): terénní sociální pracovník,koordinuje práci dobrovolníků .

Julia Preclíková (1988): terénní sociální pracovník,vě nuje se PR a spravuje internetové
stránky.

DavidCharvát (1974): terénní sociální pracovník,pedagog,lektor,vede kluby pro dě ti v
náhradní rodinné péč i (dále jen NRP).

Hana Jandová Fialová (1974): terénní sociální pracovník.

Magdalena Š ochmanová (1969): terénní sociální pracovník.

Martina Kociánová (1987): vede úč etnictví organizace

Týmovou a př ípadovou supervizi pro pracovníky vede Mgr. Jiř í Holý,manaž erskou
supervizi MUDr. Stanislav Kudrle.



Naš e díky patř í vš em kolegů m,kteř í s námi spolupracovali př i zajiš ť ování služ eb pro
rodiny s dě tmi:

Eliš ka Kupcová (vedla tvů rč í dílny),Jindř iš ka Hů lová (poskytovala odlehč ení pro pě stouny),
Martina Kociánová (úč astnila se víkendového pobytu),Barbora Nová (zajiš ť ovala
psychologickou diagnostiku a psychoterapii rodinám s dě tmi),Š árka Francírková (vedla
vzdě lávání pro pě stouny),Š árka Basáková (zajiš ť ovala psychoterapii rodinám s dě tmi,vedla
vzdě lávání pro pě stouny),Lucie Smrž ová (úč astnila se jako adoptivní maminka setkávání
pro veř ejnost a zájemce o NRP),Marie Bartoníč ková (úč astnila se setkávání pro veř ejnost a
zájemce o NRP),Jan Kohút (zajiš ť oval podporu vzdě lávání v rodinách),Michaela Brtníková a
Petra Brtníková (úč astnily se víkendových pobytových akcí a klubů pro rodiny s dě tmi),
Martin Langer (zajiš ť oval PR pro náborová setkávání),Magdaléna Š ochmanová ml.
(úč astnila se víkendových vzdě lávacích pobytů a klubů pro rodiny s dě tmi),Alexandra
Roubalová (vedla vzdě lávání pro pě stouny),Ondř ej Bárta (úč astnil se víkendových
vzdě lávacích pobytů ,klubů pro dě ti a setkávání pro veř ejnost a zájemce o NRP,poskytoval
psychoterapeutické konzultace),Jiř ina Ullmanová (vedla vzdě lávání pro zájemce o NRP a
odborníky).

Dobrovolníci:

Dě kujeme také dobrovolnici Bář e Hruš kové a dobrovolnicím z TOTEM RDC Janě Hejkrlíkové
a Daniele Bundové,jejichž spolupráce jsme v roce 2013 mě li mož nost využ ívat.
Dobrovolnice pracovaly s dě tmi v rámci programu Pě t P,asistovaly př i propagač ních akcích
a pomáhaly s př ípravou a realizací víkendového vzdě lávání pě stounů .



V roce 2013 se naš e organizace plně zamě ř ila na oblast náhradní rodinné péč e,zejména na

pě stounskou péč i v její dlouhodobé a př echodné formě ,v souladu se zákonem č . 359/1999

Sb.,o sociálně právní ochraně dě tí.

Naš í hlavní č inností je doprovázení pě stounských rodin,poradenství a terapie,podpora

rodin př i př echodu z péč e do péč e. Rodinám,které doprovázíme,nabízíme odlehč ovací

služ by v podobě kreativních klubů pro dě ti,podpů rné a vzdě lávací kluby pro dospě lé,

víkendové vzdě lávací pobyty,letní tábory. Snaž íme se podporovat pě stouny v roli

terapeutických -léč ivých rodič ů .

Vedlejš í č innost naš í organizace zahrnuje realizaci vzdě lávací,informač ní a osvě tové

č innosti pro laickou i odbornou veř ejnost a publikování informač ních,metodických a

dalš ích materiálů z oblasti naš í č innosti.

Oslovujeme laickou i odbornou veř ejnost a hledáme nové zájemce o pě stounskou péč i,

protož e dě tí,které hledají své místo v nových rodinách,neboť př iš ly o tu vlastní,je stále víc

než pě stounů . Centrum pro dítě a rodinu LATUS je iniciátorem a koordinátorem aktivit s

názvem „ V pě stounské rodině jsem doma". Zveme ke spolupráci organizace a odborníky

rů zných profesí,kteř í př ináš ejí své zkuš enosti a sdílí je s veř ejností. Cílem náborových

setkání je informovat o smyslu ochrany práv dě tí a motivovat veř ejnost k zájmu o

problematiku NRP.



Poskytnutá dotace MPSV byla využ ita ve 4 oblastech: náborové aktivity,vzdě lávání,
doprovázení a podpora dě tí v NRP a realizace podpů rných skupin -klubů . Vš echny
aktivity projektu byly naplně ny dle př edpokládaných indikátorů .

Náborové aktivity

Náborové aktivity jsme realizovali formou pravidelných informač ních setkání s
veř ejností v pě ti obcích Plzeň ského kraje (v Plzni,Suš ici,Klatovech,Horaž ď ovicích a
Radobyč icích). Tě chto setkání se zúč astnilo celkem 551 klientů . Souč asně jsme v Plzni a
Domaž licích oslovovali veř ejnost př ímo „ na ulici“ a individuálně jsme konzultovali se
zájemci o NRP.

Vzdě lávání

Vzdě lávání bylo urč eno zájemců m o NRP a odborníků m v oblasti NRP. Zájemců m o
NRP byla vě nována témata Identita v NRP a Attachment v NRP. Odborníci (pracovníci
neziskových organizací,pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dě tí,pracovníci
zař ízení pro osoby se zdravotním postiž ením) se vzdě lávali v tématech Vyhodnocení
situace dítě te,Individuální plán ochrany dítě te a Práce s ž ivotním př íbě hem.

Doprovázení a podpora dě tí v NRP

Tato aktivita projektu byla zamě ř ena na podporu dě tí v NRP a vzdě lávání pracovníků
Centra pro dítě a rodinu LATUS. V rámci projektu bylo podpoř eno 16 dě tí (v rámci
konzultací a terapeutických sezení a asistovaných kontaktů dě tí s rodinou).

Pracovníci naš í organizace absolvovali seminář k př ípadovým konferencím a 6 interních
workshopů vě novaných tématů m Kniha ž ivota,Kontakt dítě te s vlastní rodinou,
Attachment v praxi,Př echody dítě te z péč e do péč e,Systemická práce s rodinou,
Romské dítě v náhradní rodině .

Podpů rné skupiny -kluby

V rámci projektu probě hlo 12 klubů pro dospě lé (pě stouny) a dě ti v NRP. Kluby
probíhaly v Plzni,Suš ici a Domaž licích.



Poskytnutá dotace byla č erpána v roce 2013 na pokrytí nákladů spojených s č inností v
oblasti pě stounské péč e,týkající se novely zákona o sociálně právní ochraně dě tí na
Klatovsku.

Doprovázení pě stounských rodin př edpokládá úzkou spolupráci s Orgánem sociálně
právní ochrany dě tí (dále OSPOD). Společ ným cílem v roce 2013 bylo vytvoř it místo
setkávání pro klienty,odborníky,zájemce o náhradní rodinnou péč i a laickou i
odbornou veř ejnost. V souladu s tímto cílem a díky poskytnuté dotaci byly v Klatovech
na adrese Voř íš kova 823 zprovozně ny prostory,které v prů bě hu roku využ ívali
pracovníci Centra pro dítě a rodinu LATUS jako zázemí pro práci s klienty (konzultace,
asistované kontakty,administrativní č innost) a pro setkávání s pracovníky OSPOD. Byla
otevř ena ambulance,kam byli zváni zájemci o náhradní rodinnou péč i,kterým bylo
poskytováno poradenství (co pě stounství obnáš í,jaké dě ti př icházejí do náhradních
rodin,formy pě stounské péč e,právní rámec apod.).

Dotace byla využ ita na př edem dohodnutý úč el,tj. na pokrytí ně kterých provozních
nákladů v souladu s výkonem sociálně právní ochrany dě tí (vyjma mzdových nákladů ),
které v roce 2013 př i doprovázení pě stounských rodin organizaci vznikly,konkrétně na
nájemné,cestovné (cesty pracovníků do rodin) a vybavení kancelář e.

V roce 2013 jsme pokrač ovali v projektu Putování galaxií,který byl zahájen již v roce
2012. Jednalo se o preventivní aktivity urč ené ž áků m prvního stupně ZŠ (4. a 5. tř ídy).
Aktivity byly zamě ř ené na téma zdravý ž ivotní styl. Projekt byl realizován formou
záž itkových workshopů ,které se vě novaly oblastem fyzického zdraví a vzhledu,
zdravého stravování a prevence poruch př íjmu potravy a oblasti duš evního a sociálního
zdraví. Cílem projektu byla podpora zdraví jako obecné hodnoty a vnímání jeho
významu pro ž ivot č lově ka,dále pak získání nových poznatků z oblasti výž ivy a
prevence poruch př íjmu potravy. Souč ástí vzdě lávacích cílů byla i podpora zdravého
klimatu v jednotlivých tř ídách.

Organizace LUMOS poskytla finanč ní prostř edky formou daru. Dar byl č erpán pro
poradenskou a konzultač ní č innost a na poř ízení propagač ních materiálů a promo
stolku pro realizaci informač ních a osvě tových setkání zamě ř ených na hledání nových
zájemců o náhradní rodinnou péč i. Poskytnuté finanč ní prostř edky byly využ ity na
poř ízení propagač ních materiálů v př ípravné fázi projektu zamě ř eného na osvě tu
smě rem k veř ejnosti v oblasti pě stounské péč e pro dě ti s postiž ením. Samotná
realizace projektu probíhá v roce 2014.



Výnosy

Program

Nábor,

vzdě lávání,

podpora a

rozvoj dě tí v

NRP

Program

Prevence

Výkon

pě stounské

péč e

Ostatní

č innost

Trž by z prodeje služ eb 194 182 138 631 37 780 0

z toho:

DDM Radovánek 0 0 9 600 0

Plzeň ský kraj 0 138 631 0 0

Úroky 0 0 0 74

Dotace 657 787 0 50 000 0

z toho:

Mě sto Klatovy 0 0 50 000 0

Ministerstvo práce a sociálních vě cí 657 787 0 0 0

Dary 88 587 0 11 413 62 000

Ostatní výnosy 0 0 1 771 006 0

Celkem 940 556 138 631 1 870 199 62 074



Náklady

Program

Nábor,

vzdě lávání,

podpora NRP

Program

Prevence

Výkon

pě stounské

péč e

Ostatní

č innost

Materiál 106 176 19 183 219 572 11 390

z toho:

Materiál k př ímé č innosti 15 417 14 250 23 721 0

Kancelář ské potř eby 7 465 1 757 35 331 0

Pohonné hmoty 38 593 1 485 22 520 11 390

Vybavení 42 184 0 134 033 0

Ostatní materiál 215 1 691 2 156 0

Pohoš tě ní,obč erstvení 2 302 0 1 811 0





Výsledek hospodař ení z vlastní č innosti je 47 203 Kč ,jedná se o zisk,který bude
použ it na dalš í rozvoj organizace.

Společ nost poř ídila v roce 2013 v souvislosti s výkonem pě stounské péč e vě tš í
množ ství drobného majetku. Co se týč e závazků ,organizace mě la k 31. 12. 2013
závazky vů č i zamě stnanců m,vů č i institucím -sociální a zdravotní pojiš tě ní,vů č i
finanč nímu úř adu sráž kovou daň z prosincových mezda vů č i dodavatelů m za
poskytnuté prosincové služ by. Organizace mě la dále závazek vů č i Úř adu práce v
souvislosti s výkonem pě stounské péč e,kdy získala státní př íspě vek na výkon
pě stounské péč e ve výš i 2 452 000 Kč a vyč erpala celkem 1 835 753,94 Kč .



V rámci své č innosti spolupracujeme v rů zných oblastech s uvedenými organizacemi. Vš em
tímto za jejich př íjemnou a podně tnou spolupráci dě kujeme.

Orgány sociálně právní ochrany dě tí Plzeň ského kraje
-doprovázení pě stounských rodin

Diakonie Západ
-poř ádání a realizace setkávání pro zájemce o náhradní rodinnou péč i,
-vzdě lávání pracovníků ,intervizní a metodické vedení pracovníků ,
-vzdě lávání pě stounů ,
-odlehč ovací služ by pro pě stounské rodiny,
-poskytování psychologických,psychoterapeutických a speciálně pedagogických služ eb pro
pě stouny.

Dů m dě tí a mládež e Radovánek
-odlehč ovací služ by (tábory pro dě ti)

Natama,o.s.
-individuální supervize

Spolek TOTEM -Regionální dobrovolnické centrum
-dobrovolnická č innost

Š afrán dě tem,o.s.
-spolupráce probíhá v oblasti doprovázení dítě te v jeho mě nícím se prostř edí (př echody z
péč e do péč e). Dobř e ji ilustruje následující př íbě h:





Naš e dalš í č innost se bude i nadále zamě ř ovat hlavně na oblast náhradní rodinné péč e,
neboť to byla hlavní myš lenka,jež nás vedla k založ ení naš í organizace. Máme mnoho vizí
a chceme je postupně uvádě t v ž ivot a naplň ovat tak poslání,s nímž jsme vznikali.

V naš em logu máme STROM,strom s poně kudzamotanou korunou. Je symbolem DÍTĚ TE
a také domovem skř ítků … Poslechně te o jednom z nich.

O POŘ ÁDNÍČ KOVI

Ž il,byl,spal,snil i bdě l,chránit a sbliž ovat lidi chtě l jeden velký,mohutný strom,plný
listovních tajemství. Ten strom byl dobrý,hodný,moudrý a spolehlivý – kaž dého
pocestného,kaž dé dítě i zvíř e dokázal schovat př eddeš tě m,hně vem,smutkem i
klíš tě tem. Vš ichni ž iví tvorové mohli v jeho vě tvové náruč i klidně a bezstarostně spoč inout
a tvoř it tak jednu velkou spokojenou rodinu.

A co jsme ješ tě dů lež itého neř ekli? Inu to,ž e v jeho koš até koruně bydleli v malebných
koš íč cích z kaš tanů malí skř ítci OCHRÁNČ ÍCI. Ž ili až úplně v podkrovní koruně a nejvě tš í
korunu tomu nasazoval skř ítek POŘ ÁDNÍČ EK. Vš echny ostatní skř ítky totiž tak moc zlobil
svou poř ádností,ž e mu ostatní nemohli př ijít na jméno. A tak vlastně jen my víme,ž e se
jmenoval POŘ ÁDNÍČ EK. Jak se ale ř íká,č eho je moc,toho je př íliš ,a není vš echno zlato,co
se tř pytí.

Ně kteř í skř ítci byli velmi seč tě lí a č etli nejen soudobé kníž ky,ale č asto zabrousili drápky
zvě daváky i do starově ké historie. Úplně nejradě ji pak mě li stoického filosofa Senecu,
který mě l za to,ž e vš e,co v ž ivotě konáme,je tř eba dě lat s mírou,umě ř eně ,zkrátka nic
bezhlavě nepř eháně t.

Poř ádek sice musí být,nikoliv vš ak nutně uklizený byt. My máme př edevš ím na mysli ř ád
poř ádku v sobě a v duš i naš í – a kdo to nevidí a neslyš í,ať si to zapíš e za uš i.



Sídlo organizace: Martinská 2,301 00 Plzeň (budova Magistrátu mě sta Plzně )

Korespondenč ní adresa: Kopeckého Sady 97/11,301 00 Plzeň

Kontaktní místa:

Martinská 2,Plzeň (budova Magistrátu mě sta Plzně )

Tylova 59,Plzeň (budova ZČ U,areál Š koda,2. patro)

Voř íš kova 823,Klatovy (budova Stř ední prů myslové š koly)

+420 775 969 047 ,420 603 952 403

info@ latusprorodinu.cz,www.latusprorodinu.cz

Č íslo úč tu: 249385305/0300

LATUS pro rodinu o.p.s.

Výroč ní zpráva 2013

Jana Kocourková,Ivana Kovář ová Bártová ,DavidCharvát
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Domov – vž dycky to budu opakovat – není prostor,ale proces. Tady

se schovávám př eddeš tě m a zimou,tady ž iju,tady trávím svů j volný

č as,tady se rodí moje rodina,tady ji tvoř ím léty,trpě livostí a

tolerancí a vů bec ř adou kladných principů . Domov je bytost.

/Miroslav Horníč ek/


