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Slovo úvodem
Vážené dámy, vážení pánové,
počtvrté nám z našeho rozkošatělého stromu LATUS pro rodinu o.p.s. vylétá do světa výroční zpráva.
Více než kdy jindy předtím jsme se v roce 2015 zabývali tématem pokory a respektu. Tak, že jsme o tom ani nevěděli.
Až zpětný pohled a pohled ze shora přivál tato vznešená slova. Jsou tak vznešená, že jenom přiblížit se k nim znamená
dlouho putovat horem i dolem, křížem i krážem, zažít mnohá dobrodiní a strpět mnohá příkoří a nakonec je potřeba dojít
opravdu daleko. Představuji si to jako šplhání na osmitisícovku. Kdy ani při zdolání všech nástrah a překonání vnitřních
a vnějších překážek nevíme, jestli nás čeká jasný, čistý a hluboký pohled dolů. Protože podívat se pravdě
do očí může být dost děsivé na to, abychom před tím zavřeli oči a stočili zrak do vyšlapaných kolejí.
Líbí se nám, že je to cesta, to skýtá mnoho možností. A když po ní člověk nevykročí jako bojovník, ale spíše jako
dobrodruh se sbalenou odvahou v batohu, může mnoho dobrého zažít, poznat, objevit a získat.
Přejeme všem stejně tak jasné a čisté rozhledy na svět jako může být ten z hory s modrým nebem nad hlavou
a bez mlhy pod nohama.
… protože pokud se nebudeme pokoušet při vzájemné spolupráci o ta dvě vznešená slova, je nás v rámci spolupráce míň
než půl.
Jana Kocourková, ředitelka společnosti

Kdo jsme?
LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace
působící v Plzeňském kraji od podzimu roku 2011.
K 15. 1. 2014 jsme se transformovali z občanského
sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS na obecně
prospěšnou společnost LATUS pro rodinu o.p.s.
Ke stejnému datu vstoupila v platnost zakládací
smlouva zveřejněná ve veřejném rejstříku
a na webových stránkách organizace.
Podporujeme rodiny, které mají děti v pěstounské
péči.
Společnost má tříčlennou správní a dozorčí radu.
Za společnost jedná ředitelka, která je jejím statutární
orgánem a řídí činnost společnosti.
Správní rada: Ivana Kovářová Bártová, Michaela
Maříková, Pavel Kovář

Dozorčí rada: Šárka Vítková, Jan Otýs, Nikol Kamenická
Ředitelka: Jana Kocourková
Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeném Krajským soudem v Plzni
v oddílu O, vložce číslo 298.
LATUS pro rodinu o.p.s. má od 27. 3. 2012 pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
V roce 2015 jsme získali akreditaci Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR pro vzdělávací program s názvem
Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny (akreditace č. 2015/1211 –
SP/VP).

Náš tým
Jolana Matoušková (1979)
(terénní sociální pracovník, psychoterapeut,
v organizaci od 4/2014, spolupráci ukončila k 12/2015)
Tereza Chodlová (1978)
(terénní sociální pracovník, psychoterapeut,
v organizaci působí od 12/2014)
Radka Faifrová (1986)
(terénní sociální pracovník, v organizaci působí od
9/2015)
Michaela Hlavová (1980)
je novým latusákem od 12/2015
(terénní sociální pracovník, psychoterapeut)
Petra Pöschlová (1992) je novým latusákem od 12/2015
(terénní sociální pracovník, spravuje knihovnu
a videotéku)
Martina Kociánová (1987): účetní organizace,
spolupráci ukončila k 12/2015

V roce 2015 tvořili náš tým:
Jana Kocourková (1983)
v organizaci působí od jejího založení (ředitelka,
terénní sociální pracovník, metodik náhradní rodinné
péče, lektor, rodinný a dětský psychoterapeut)
Tomáš Ochotnický (1979)
je novým latusákem od 7/2015 (zástupce ředitele,
provozní manažer, koordinuje vzdělávací aktivity
a aktivity dobrovolníků)
David Charvát (1974)
(terénní sociální pracovník, lektor, v organizaci
od 11/2012, spolupráce ukončena k 12/2015)
Nikol Kamenická (1989)
(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí,
v organizaci působí od 12/2012)
Júlia Preclíková (1988)
(terénní sociální pracovník, spravuje web organizace
a PR aktivity, v organizaci působí od 3/2013)
Simona Techlová (1990)
(terénní sociální pracovník, koordinátor vzdělávacích
aktivit, v organizaci působí od 3/2014)
Jindřich Houška (1979)
(terénní sociální pracovník, v organizaci od 4/2014,
spolupráci ukončil k 12/2015)
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Kolegům, se kterými jsme se v roce 2015 loučili,
děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné dny.
Kolegům, které jsme přivítali v organizaci v roce 2015,
přejeme podnětné prostředí po latusácku.
Týmovou a případovou supervizi pro pracovníky vedl
Mgr. Jiří Holý a PhD. Petra Winnette, manažerskou
supervizi MUDr. Stanislav Kudrle a Ing. Michaela Wicki.

Radek Harvánek (vedl muzikoterapeutické aktivity
pro pěstouny a děti), Václav Matuška (zajišťoval
psychoterapii rodinám s dětmi, vedl vzdělávání
pro pěstouny), Eliška Kupcová (vedla tvůrčí dílny
pro rodiny s dětmi), Slavoj Písek (zajišťoval IT záležitosti
organizace), Michal Kocián (zajišťoval drobné
montážní a údržbářské práce).

Naše díky patří i pracovníkům, kteří s námi externě
spolupracovali při zajišťování služeb pro rodiny
s dětmi:
Simona Kuchárová, Lenka Spěváčková a Jan Vajdečka
(poskytovali odlehčení pro pěstouny formou podpory
vzdělávání dětí), Petra Kadlecová (spolupracovala
při zajištění víkendového pobytu pro děti), Hana
Michálková (účastnila se letního dětského tábora),

Naše činnost
V roce 2015 byla činnost naší organizace plně
zaměřena na oblast náhradní rodinné péče, zejména
na pěstounskou péči v její dlouhodobé a přechodné
formě, v souladu se Zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí.

Tabulka 1
Počet dětí umístěných do
pěstounské péči v jedné
pěstounské rodině v roce
2015

Jedno

74

Dvě

14

Tři

5

Čtyři

3

Pěstounská péče na přechodnou dobu

1

Celkem rodin

97

0 -3

18

4-6

16

Věk dětí umístěných v PP 7 - 15
v roce 2015
16 - 17

V rámci služby doprovázení jsme v roce 2015
spolupracovali s 97 pěstounskými rodinami
(viz více Tabulka 1).

77
17

18
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Celkem dětí:

131

Tabulka 2

Doprovázení pěstounských rodin zahrnovalo
pravidelné setkání s pěstouny a s dětmi, poradenství
a zprostředkování terapie. Rodinám jsme zajišťovali
krátkodobé hlídání dětí.

Akce

V jarních a podzimních měsících jsme vyjížděli
na víkendové vzdělávací pobyty do nových lokalit
ve Vidžíně, na Hnačově a do Střelských Hoštic.
Během roku jsme pořádali odpolední nebo celodenní
podpůrné, vzdělávací a kreativní kluby pro dospělé
(v Plzni, Sušici, Tachově a Klatovech) a také kluby pro
děti.
Pěstouni také tradičně využívali možnost odlehčení
formou letních táborů pro děti. Naše organizace
pořádala týdenní letní tábor v areálu školy v přírodě
Sklárna v Žihli ve spolupráci s organizací Středisko
výchovné péče Radovánek.
Pěstounům jsme poprvé nabízeli možnost odlehčení
formou víkendových pobytů pro děti, jednou jsme
takto navštívili středisko Hnačov, podruhé Střelské
Hoštice. V létě proběhl hipoklub pro děti ve Lhůtě
(děti opékaly buřty a jezdily na koních).
V rámci doplňkových služeb jsme poskytovali vzdělání
pro pěstouny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu
pěstounské péče s jinými organizacemi (OSPOD
Tachov, Městský ústav sociálních služeb Klatovy
a Diakonie Západ).
Počet realizovaných akcí a počet zúčastněných
pěstounů a dětí ilustruje přehled v Tabulce 2.
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Počet
realizací

Počet
pěstounů

Počet
dětí

Víkendové vzdělávací pobyty

5

66

89

Kluby Plzeň

9

95

57

Kluby Sušice

7

22

15

Kluby Tachov

5

50

24

Klub Klatovy

1

4

-

Letní tábor Sklárna - Žihle

1

-

33

Víkendový pobyt pro děti

2

-

41

Hipoklub

1

-

20

Projekty
Na veřejných místech pracovníci distribuovali
propagační materiály a poskytovali kvalifikované
informace. V některých případech byl info stánek
pro zvýšení zájmu doplněn tvůrčí aktivitou pro děti.
Jednalo se o akce: Svatební veletrh (1. března 2015,
Parkhotel Plzeň), Evropský den sousedů (30. května
2015, Mikulášské náměstí Plzeň), Motor Open (6. a 7.
června 2015, areál Plaza Plzeň), Špacírujem kolem vody
(13. září, akce města Plzně), Týden nízkoprahů (23. září,
Plzeň).
Realizovali jsme také dvě vlastní osvětové aktivity
ve spolupráci s významnými kulturními akcemi
s velmi kvalitní propagací a velkou účastí veřejnosti.
V rámci Plzeňského rodinného fotoalba, jednoho
z klíčových projektů Plzně - Evropského hlavního města
kultury, jsme připravili výstavu fotografií plzeňských
pěstounských rodin. Jednalo se o civilní snímky
z fotoalb rodin. Výběr fotografií byl cílen tak, aby
upozornil na skutečnost, že řadu pro život formujících
momentů mohou děti zažít pouze v rodině.
Výstava byla zahájena vernisáží 27. května a trvala
do 9. června 2015. Soubor fotografií byl pak v letních
měsících vystavován ještě jednou v Plzni a na podzim
dvakrát v dalších místech Plzeňského kraje. Výstava
bude putovat po dalších lokalitách regionu také
v roce 2016.
Ve spolupráci s největším open air festivalem Živá ulice
s celkovou návštěvností cca 140 000 lidí, jsme realizovali
při hlavní scéně festivalu na náměstí Republiky
dvoudenní osvětový program (20. a 21. 8. 2015)
nazvaný JSEM DOMA.

Díky dotační podpoře MPSV Rodina jsme v roce 2015
realizovali 3 projekty.
Projekt s názvem V pěstounské rodině jsem doma
– Plzeň
Projekt byl pokračováním aktivit započatých v roce
2012 a zaměřených na vyhledávání nových zájemců
o náhradní rodičovství ve všech jeho formách
(osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče
na přechodnou dobu), na informování a podporu
potenciálních zájemců o téma náhradní rodinné péče
(dále NRP) a podporu zájemců v procesu přípravy.
Projekt přinesl další příležitosti k rozšiřování povědomí
veřejnosti o NRP, vznik atraktivních materiálů, které lze
využít k další propagaci tématu NRP (výstava fotografií,
animované spoty) a iniciování spolupráce
a propojování náborových aktivit všech NNO
a Krajského úřadu Plzeňského kraje.
V průběhu roku se uskutečnilo 6 náborových setkání
s veřejností v Café Restaurantu Kačaba v centru Plzně.
Setkání byla pravidelně s předstihem propagována
prostřednictvím plakátů a letáků i pozvánek
v médiích nejen v Plzni, ale nově také v městech
a obcích v přirozené spádové oblasti krajské metropole
– b y l y d i s t r i b u o vá n y l e t á k y d o 3 5 m í s t
v okresech Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany.
Téma NRP bylo široké veřejnosti prezentováno
při 5 propagačních akcích, které se konaly v rámci
kulturních a společenských akcí s velkou návštěvností.
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Program sestával z výše uvedené výstavy fotografií,
herny a výtvarných dílen pro děti s tématem rodiny,
distribuce propagačních materiálů, konzultací
se zájemci z řad veřejnosti a moderovaného
rozhovoru se zkušenými pěstouny v průběhu
programu na hlavní scéně.

Projekt s názvem Případová konference jako
prevence II
Projekt navázal na aktivity realizované v roce 2014.
Nabídl pracovníkům OSPOD v Plzeňském kraji
možnost využití externího, nezávislého facilitátora
případové konference (dále PK) a zajištění vhodných
podmínek pro samotné uspořádání PK, zejména
co se týče kvalitní přípravy pozvaných účastníků, čímž
pak během samotných PK docházelo k zefektivnění
formy spolupráce a zapojení všech zainteresovaných
stran podílejících se na situaci dítěte.
Pracovníci OSPOD mohli využívat účast psychologa
v roli nezávislého odborníka. Tato role posouvá
jednání vpřed a přináší nový pohled na situaci. Ze všech
realizovaných PK bylo pouze pět, na kterých byla
využita přítomnost odborníka, v tomto směru
do budoucna spatřujeme prostor pro další možné
zefektivňování realizovaných PK.
V rámci projektu bylo zrealizováno 20 případových
konferencí, na řešení se podílelo celkem 130 účastníků
z toho 34 rodinných příslušníků, v jejichž případech
bylo rozhodováno.
Za cennou a podnětnou spolupráci děkujeme
kolegům, kteří s námi projekt realizovali:
- Jana Kocourková koordinovala a metodicky vedla
projekt, facilitovala případové konference
- Tereza Chodlová, Júlia Preclíková, Simona Techlová
a Jiřina Ullmanová facilitovaly případové konference
- Kateřina Hourová a Oleg Czop se účastnili
případových konferencí jako odborníci
- Martina Kociánová vedla finance projektu

V sobotu 12. 9. 2015 se uskutečnila ve spolupráci
se společností Animánie animační dílna pro děti
z pěstounských rodin (11 účastníků) . Během
ní vznikly 4 animované spoty na téma děti v rodině,
které budou dále využívány pro propagační
a osvětové účely kampaně v roce 2016.
Za cennou a podnětnou spolupráci děkujeme
kolegům, kteří s námi projekt realizovali:
- Jana Kocourková koordinovala projekt, vedla setkání
s veřejností a individuální poradenství se zájemci,
realizovala promo aktivity projektu
- Jiřina Ullmanová vedla setkání s veřejností
a realizovala promo aktivity projektu
- Kateřina Chejlavová koordinovala PR aktivity projektu
- Irena a Petr Brůčkovi lektorovali dílny na promo
akcích pro veřejnost
- Ludmila Melková, Kristýna Petříčková, Kateřina
Petříčková, Alena Černíková, Vladimír Kovář (zajišťovali
program pro rodiny s dětmi na promo akcích
pro veřejnost)
- Martina Kociánová vedla finance projektu
- Lenka Švarcová a Renata Nováková sdílely své cenné
zkušenosti s pěstounstvím v rámci promo akcí určené
pro veřejnost.
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Projekt s názvem O mně se mnou
Projekt přinesl novou zkušenost s metodami
Komunikační bedna a Společné setkání na poli
sociálně právní ochrany a sociálních služeb
v Plzeňském kraji, kdy do rozhodování o konkrétní
situaci rodiny, která se přímo týká dítěte, je zapojeno
i dítě samotné.
Projekt přispěl ke zvyšování dovedností jednotlivých
aktérů zodpovědných za volbu kroků při řešení
každého konkrétního případu dítěte a současně
ke zlepšování ochrany dětí a jejich práva se svobodně
vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jich
dotýkají.
Pracovníci OSPOD, případně jiní odborníci mohou
využívat proškolené facilitátory setkání a průvodce
dítěte při řešení konkrétních situací v rodinách,
se kterými spolupracují.
Výstupem projektu je zpracování metodického
manuálu s názvem Komunikační bedna a společné
setkání, který k dispozici na webových stránkách
organizace.

V rámci projektu bylo proškoleno 12 facilitátorů setkání
a 16 průvodců dítěte, kterým byly předány znalosti
a dovednosti potřebné pro přirozenou komunikaci
s dítětem a pro organizování a vedení setkání.
Realizovány byly 3 praktické workshopy, kterých
se zúčastnilo 29 pracovníků OSPOD a Krajského úřadu,
pracovníků neziskových organizací (nízkoprahová
centra, dobrovolnická centra, rodinná a mateřská
centra, terapeutická centra), pracovníků dětských
domovů a Dětského centra v Plzni a pracovníků Vodní
záchranné služby. Během setkání se účastníci naučili
zážitkovou formou pracovat s hravými technikami
zaměřenými na zjišťování názoru a přání dítěte.
Během projektu bylo rozdáno celkem 24
komunikačních beden účastníkům školení. Účastníci
poté realizovali techniky v praxi a poskytli zpětnou
vazbu pro potřeby vytvoření metodiky.
V projektu bylo realizováno celkem 24 případových
setkání, do rozhodovacího procesu bylo zapojeno
celkem 23 dětí ve věku od 2,5 do 17 let (9 děvčat a 14
chlapců). Možnost následného hodnotícího setkání
byla využita ve třech případech.

Za cennou a podnětnou spolupráci děkujeme
kolegům, kteří s námi projekt realizovali:
- Jana Kocourková zajišťovala manažerskou
a metodickou činnost projektu, byla facilitátorem
setkání a průvodcem dítěte, lektorovala vzdělávání
- Júlia Preclíková byla facilitátorem setkání
a průvodcem dítěte, lektorovala vzdělávání,
poskytovala metodickou podporu
- Irena Macháčková, Martina Vojtěchová, Monika
Kobylková, Kateřina Žaloudková, Blanka Vondrášková,
Božena Smilková, Veronika Stahlová, Martina
Gabrielová, Jana Žůrková, Jiřina Ullmanová, Jolana
Matoušková, Tereza Chodlová, Simona Techlová, Šárka
Francírková, Michaela Charyparová, Pavla Sýkorová
facilitovaly setkání a provázeli děti setkáním
- Martina Kociánová vedla finance projektu
- Filip Kendík zpracoval grafickou úpravu Metodického
manuálu Komunikační bedna a společné setkání
organizace.
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Výnosy a náklady
Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Projekt
MPSV –
Případové
konference

Projekt
MPSV nábor

Projekt
MPSV –
O mně se
mnou

Výkon
pěstounské
péče

Ostatní
činnost

65 655,05

21 458,90

215 649,72

94 442

-56 663,67

Tržby z prodeje služeb – hlavní činnost

0

0

0

94 442

0

Tržby z prodeje služeb – doplňková činnost

65 655,05

21 458,90

215 649,72

0

-56 663,67

Úroky

0

0

0

0

1 763,63

Dotace

146 828

49 984

396 536

0

0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

146 828

49 984

396 536

0

0

Dary

0

0

11 000

0

22 200

Ostatní výnosy

0

0

0

5 193 661,07

9324

Celkem

212 483,05

71 442,90

623 185,72

5 288 103,07

-23 376,04

z toho:

z toho:

Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Z důvodu rozšiřování týmu bylo potřeba dokoupit
různé vybavení a dovybavit kancelář (notebooky, nové
skříně, kancelářské stoly, židle a nové mobilní telefony).
V roce 2015 jsme pořídili stan, který bude využíván
k náborovým akcím a především k akcím konaným
ve venkovních prostorách.
Co se týče závazků, organizace měla k 31. 12. 2015
závazky vůči zaměstnancům, vůči institucím - sociální
a zdravotní pojištění, vůči finančnímu úřadu srážkovou
daň a zálohu na daň z prosincových mezd a vůči
dodavatelům za poskytnuté prosincové služby.
Organizace měla dále závazek vůči Úřadu práce
v souvislosti s výkonem pěstounské péče, kdy získala
státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši
4 860 000 Kč a vyčerpala celkem 4 600 308,51 Kč.

V roce 2015 byly MPSV schváleny všechny 3 podané
projekty a dále byla vykonávána pěstounská péče
financována státním příspěvkem od Úřadu práce. Byl
čerpán dar z roku 2014 od pana Kučery určený na ples.
Celkové náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb činily 6 195 214,74 Kč, včetně
nákladů na odměnu ředitele ve výši 47 948,00 Kč.
Členové správní rady a dozorčí rady vykonávali svoji
činnost bez nároku na odměnu. Náklady pro plnění
doplňkových činností dosáhly 68 083,00 Kč. Náklady
spojené s vlastní činností obecně prospěšné
společnosti byly celkem 28 079,70 Kč.
Výsledek hospodaření z vlastní činnosti byl -16 992,07
Kč, jedná se o ztrátu, která byla uhrazena z daňové
úlevy z roku 2014. Výsledek hospodaření z doplňkové
činnosti činil -102 546,67 Kč, došlo tedy k vytvoření
ztráty, která byla uhrazena ze zisků z předchozích let.
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Projekt
MPSV –
Případové
konferenc
e

Projekt
MPSV –
O mně se
mnou

Náklady

Projekt
MPSV nábor

Výkon
pěstounské
péče

Materiál

41 883,50

6 656,90

83 240,73

265 194,12

7 368,70

Materiál k přímé činnosti

22 303

0

77 887,44

95 033,86

4 010

Kancelářské potřeby

2 697

3 325,90

2 073,09

28 201,01

0

Pohonné hmoty

899

2 115

1 691

25 084

3 058,70

Vybavení

15 984,50

0

0

95 466,30

0

Ostatní materiál

0

1 216

0

12 126

300

Pohoštění, občerstvení

0

0

1 589,20

9 282,95

0

Ostatní
činnost

z toho:

tẀ
ŭļŚŊ⅝
MPSV nábor

b ăŊō∙ Ŕη

{ Ǿŭ⅝
Ẃ
Śĺ ∙ ŚŦŚẀ
ė ĪĬ

tẀ
ŭļŚŊ⅝
MPSV –
Případové
konferenc
e

tẀ
ŭļŚŊ⅝
MPSV –
O mně se
mnou

ë ι ŊŭŦ
pěstounské
péče

hẄ
⅝
∙⅝
ŦĬ
činnost

0

0

835

81 476,17

0

Elektřina

0

0

243

23 753,12

0

Plyn

0

0

524

51 332,04

0

Vodné, stočné

0

0

68

6 391,01

0

Služby

16 423,55

10 088

18 089,99

1 044 702,78

59 180

Opravy a udržování

0

0

0

885

0

Cestovné

0

4 643

7 230

192 685

1 410

Poštovné

52

552

322

6 412

614

Telefony

4 559,05

1 500

1 196,99

57 683,11

0

Kopírování a tisk

0

443

0

2 144

222

Nájemné

0

0

907

161 411

4 235

Ekonomické a právní služby

0

1 000

9 000

26 000

13 000

Školení a vzdělávání

0

1 950

0

39 900

22 000

Reklama, letáky

0

0

0

39,93

0

Ostatní služby

11 812,50

0

434

155 419,14

15 729

Pobyty

0

0

0

230 456,60

1 970

Odlehčovací služby

0

0

0

171 667

0

Mzdové náklady

152 000

53 900

437 249

2 921 437

19 100

Hrubé mzdy

0

0

225 649

2 832 237

17 600

Dohody o provedení práce

152 000

53 900

211 600

89 200

1 500

z toho:

z toho:

z toho:
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Spolupráce
V rámci své činnosti jsme spolupracovali a komunikovali v různých oblastech s uvedenými organizacemi. Všem tímto
za jejich inspiraci děkujeme.
Orgány sociálně právní ochrany dětí Plzeňského kraje - doprovázení pěstounských rodin
Diakonie Západ - pořádání a realizace setkávání pro zájemce o náhradní rodinnou péči,
- vzdělávání pracovníků, intervizní a metodické vedení pracovníků,
- vzdělávání pěstounů,
- odlehčovací služby pro pěstounské rodiny,
- poskytování psychologických, psychoterapeutických a speciálně pedagogických služeb pro pěstouny.
Dům dětí a mládeže Radovánek - odlehčovací služby pro pěstounské rodiny (tábory pro děti)
Natama o.p.s. - individuální supervize
DOM, Dům otevřených možností o.p.s.- manažerská supervize
Spolek TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum - dobrovolnická činnost
Šafrán dětem o.p.s. - odborné konzultace k tématu bezpečí přechodu dětí z péče do péče
MS VZS ČČK Plzeň - město II.- zajištění programu pro děti při víkendových vzdělávacích pobytech pro pěstouny

Závěr
Naše další činnost se i nadále bude zaměřovat na oblast náhradní rodinné péče, vyhledávání zájemců o NRP a osvětu
směrem k veřejnosti. Další naší snahou v následujícím roce bude podpora schopností a dovedností pracovníků na poli
sociálně-právní ochrany v oblasti individuálního plánování a v oblasti rozšiřování inovativních metod zaměřených
na získávání názoru dítěte a zapojování dítěte do rozhodovacích procesů.

A na úplný závěr krátká pohádka
pro děti i dospělé
V našem logu máme STROM, už jsme o něm mnoho
napsali. Je symbolem DÍTĚTE a také domovem skřítků.
Poslechněte pohádku o jednom z nich.
O Nováčkovi
Dnes si budeme, milé děti, povídat o skřítkovi, který
se jednoho dne spolu s rodiči nakrásně přistěhoval
do našeho latusáckého stromu. A proto vylaďte
tykadélka, slibujeme příběh napínavý i poučný.
Paní učitelka představila našeho skřítka před třídou
trochu nešťastně: „To je náš skřítek nováček.“ A ještě
než stačila z této situace tzv. vybruslit, někteří skřítci spolužáci se již začali škarohlídsky smát na celé kolo.
Skřítek se totiž nejmenoval Nováček, i když jím vlastně
v nové škole tak trochu byl, ale Vendelín Novák.
Oslovení „nováček“ Vendelínovi nešlo už po celý první
den vyučování z hlavy. A ten škodolibý smích
ho provázel i cestou ze školy, a dokonce i tehdy, když
už doma uléhal do postele.

Nemohl zkrátka ten hihňot vyhnat z hlavy. Ať se snažil,
jak se snažil, ten smích se Vendelína nenabažil. Když
však Vendelín konečně usnul, zdál se mu zvláštní sen.
V tom snu procestoval spoustu snových nových míst,
z nichž ho nejvíce uhranulo místo zvané Smíchov.
Smíchov bylo místo tak magické a působivé, že ho
do slova a do písmene okouzlilo: vyloudilo mu totiž
na ústech věčný úsměv a v srdci srdečný smích. Ten
venkovní úsměv i vnitřní smích už mu nadobro zůstal.
A tak když přišel druhý den do školy, nakazil tím svým
optimismem a pozitivismem všechny ty, kteří se mu
včera, jakož i dnes ošklivě smáli. Jejich smích jim pak
pomalu, ale jistě zamrzl na rtech a jejich tváře dostaly
takový podivný výraz, který bychom mohli směle
označit jako pitvorný.
A proto se, milé děti, nikomu jen tak pro nic za nic
škodolibě nesmějte, nebo dopadnete jako ti původně
vychechtaní, posléze však po zásluze potrestaní.
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Výrok auditora

Základní data a kontakty
Sídlo organizace:
Martinská 141/2, 301 00 Plzeň
Korespondenční adresa:
Kopeckého Sady 97/11, 301 00 Plzeň
Kontaktní místa:
Martinská 2, Plzeň (budova Magistrátu města
Plzně, 1. patro)
Pobřežní 8, Plzeň (Fischerova vila, 2. patro)
Voříškova 823, Klatovy
(budova Střední průmyslové školy, přízemí)
www.latusprorodinu.cz
Číslo účtu: 249385305/0300
LATUS pro rodinu o.p.s.
Výroční zpráva 2015
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