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SLOVO ÚVODEM
Vážené dámy, vážení pánové,
popáté nám z našeho rozkošatělého stromu
LATUS pro rodinu o.p.s. vylétá do světa
výroční zpráva.
Co se událo v roce 2016? Bouřila se příroda i
lidé, o tom všichni dobře vědí, špatné zprávy
jsou všude kam se podíváme, ale stalo
se mnoho dobrého … byl to rok o jeden den
bohatší … svět obohatil o padesát miliónů
stromů vysázených za jeden den v Indii,
o novou devátou planetu velkou téměř jako
Neptun, o sportovní letní olympijský zážitek
(Rio de Janeiro), o jednu významnou
mírovou dohodu (Kolumbie), o první
historické setkání představitelů dvou
největších křesťanských církví (Kuba),
o vítězství v boji proti ebole (Afrika),
o zvýšení populace tygrů (o 22%), o jiskřičku
naděje na mír (Sýrie), o oblet solárního
letadla kolem zeměkoule bez kapky paliva
(Spojené arabské emiráty), o elektřinu
zavedou do dalších vesnic v Indii, o úplné
a prstencové zatmění Slunce, o naleziště
starých římských kasáren z druhého století
našeho letopočtu, o nejdelší železniční tunel
(Švýcarsko), o dolet evropské sondy k Marsu
…

a naší malou a milou zemi minulý rok
obohatil o objev nového druhu hvězdnatky
botanické expedice v pralesích ostrova
Borneo, Prahu o titul Evropské hlavní město
sportu, nebo o návštěvu tibetského
duchovního vůdce dalajlámy.
A jaký byl náš rok? Latusácký rok byl bohatý
na nová setkání … jsme díky nim s koncem
roku 2016 veselejší a hravější a učíme se být
upřímnější, v návaznosti na rok předchozí
jsme zase o něco víc pokornější. Odvážněji
přiznáváme chybu, protože pořád a víc a víc
chápeme, že chyby se dají napravit. A díky
tomu, že jsme uběhli další latusácký rok,
jsme zase o fous rozvážnější a zase o něco
víc myslíme na to, mít vždycky aspoň jednu
nohu na zemi a čas od času strávit chvíli
v koruně stromu - sáhnout si pro inspiraci

A jaký byl váš rok?

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 statutárním orgánem a řídí činnost
společnosti.
Správní rada:
Ivana Kovářová Bártová,
Michaela Maříková, Pavel Kovář
Dozorčí rada: Jan Otýs, další 2 členy aktuálně
hledáme.
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. Poslední aktualizace proběhla k 27. 1.
2016.
V roce 2016 jsme získali další akreditaci
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
pro vzdělávací program s názvem Úvod
d o p r o b l e m a t i k y z a p o j o vá n í d ě t í
do rozhodování v rámci SPOD ‐ přímá práce
s dětmi (akreditace č. 2016/0056 – SP/VP).

V roce 2016 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) (zástupce ředitele,
provozní manažer, koordinuje vzdělávací
aktivity a aktivity dobrovolníků, v organizaci
působí od 7/2015)
Júlia Preclíková (1988) (terénní sociální
pracovník, spolupráci ukončila K 2/2016)
Simona Techlová (1990) (terénní sociální
pracovník spolupráci ukončila k 4/2016)
Tereza Chodlová (1978) (terénní sociální
pracovník, psychoterapeut, v organizaci
působí od 12/2014)
Radka Faifrová (1986) (terénní sociální
pracovník, muzikoterapeut, v organizaci
působí od 9/2015)
Michaela Hlavová (1980) (terénní sociální
pracovník, psychoterapeut, v organizaci
působí od 12/2015)
Petra Pöschlová (1992) (terénní sociální
pracovník, spravuje knihovnu a videotéku,
v organizaci působí od 12/2015)
Zuzana Augustová (1983) (terénní sociální
pracovník, organizuje vzdělávání pro pěstouny
v Tachově, v organizaci působí od
12/2015)
Radka Musilová (1978) nový Latusák
od května 2016 (terénní sociální pracovník,
metodický vedoucí)
Vladislava Matasová, JVL finance s.r.o.
externí účetní organizace

Týmovou a případovou supervizi pro pracovníky vedl PhDr. Petr Hrouzek, PhD., manažerskou
supervizi MUDr. Stanislav Kudrle.
Simona Kuchárová, Lenka Spěváčková a Anna Štorchová (poskytovali doučování pro děti), Vodní
záchranná služba Plzeňského kraje (spolupracovala při zajištění víkendových pobytů pro rodiny
a děti), Jindřich Houška (účastnil se letního dětského pobytu), Kateřina Hourová (spolupracovala
na vzdělávacích klubech pro pěstouny v Plzni a účastnila se letního dětského pobytu), Jaroslava
Červenková (poskytovala odlehčení pro pěstouny formou hlídání dětí), Kateřina Chejlavová, Naďa
Soukupová a Václav Štrunc (zajišťovali vzdělávání pěstounů na víkendových vzdělávacích akcích),
Jolana Matoušková (poskytovala terapie pro děti pomocí koně), Petr Brůček (připravoval program
pro děti na propagační a náborové akci organizace v rámci festivalu Živá ulice).
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NAŠE ČINNOST
V roce 2016 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. V rámci služby doprovázení jsme v roce 2016
spolupracovali se 100 pěstounskými rodinami (viz více Tabulka 1).

Doprovázení pěstounských rodin zahrnovalo pravidelné setkání s pěstouny a s dětmi,
poradenství a zprostředkování terapie. Rodinám jsme zajištovali krátkodobé hlídání dětí. V
jarních a podzimních měsících jsme vyjížděli na víkendové vzdělávací pobyty do nových lokalit
ve Střelských Hošticích. 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 externích letních táborů pro
děti. Pěstouni také tradičně využívali možnost odlehčení formou externích letních táborů pro
děti. Naše organizace pořádala týdenní letní pobyt v areálu školy v přírodě Sklárna v
Žihli.Pěstounům jsme také nabízeli možnost odlehčení formou víkendových pobytů pro děti ve
Střelských Hošticích a v létě proběhl jednodenní hippoklub pro děti ve Lhůtě, kde děti opékaly
buřty a jezdily na koních.
V rámci doplňkových služeb
jsme poskytovali vzdělání
pro pěstouny, kteří 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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PROJEKTY 2016
JSEM DOMA
Díky dotační podpoře organizace Kruh rodiny
o.p.s. jsme v roce 2016 v rámci festivalu Živá
ulice realizovali jednodenní projekt s názvem
Jsem doma.
Projekt byl pokračováním aktivit započatých v
roce 2012 s názvem V pěstounské rodině jsem
doma a zaměřených na vyhledávání nových
zájemců o náhradní rodičovství ve všech jeho
formách (osvojení, pěstounka 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. Součástí
akce byl informační stánek, kde zájemci získali
kvalifikované informace o tématu náhradního
rodičovství a současně stánek s rozmanitými
aktivitami pro děti. Projekt přinesl další
příležitosti k rozšiřování povědomí veřejnosti o
NRP.
V rámci projektu V pěstounské rodině jsem
d o m a p o k r a č o va l a v p r ů b ě h u ro k u
spolupráces organizací Diakonie Západ, kdy
jsme společně uskutečnili 7 náborových
setkání s veřejností, která proběhla v
Dobřanech (22.3.), Rokycanech (25.4.), Tachově
(11.5.), Plzni (14.6.), Sušici (18.10.), Klatovech
(8.11.) a Domažlicích (21.11.). Setkání byla
pravidelně s předstihem propagována
prostřednictvím plakátů, letáků i pozvánek a
dále prostřednictvím našich webových stránek
a facebookového profilu organizace.

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
- Petr Brůček připravoval aktivity pro děti
- Radka Musilová, Radka Faifrová, Zuzana
Augustová, Tomáš Ochotnický a Vladimír
Kovář, kteří zajišťovali program pro rodiny
s dětmi
- Vladislava Matasová vedla finance projektu
KONTAKT DÍTĚTE V NRP S BIOLOGICKOU
RODINOU
Hlavním posláním projektu je vytvoření kritérií
pro rozhodování o tom, zda, jak a jakou
formou má být dítě v náhradní rodinné péči
v kontaktu se svými vlastními rodiči a kdy
je vhodné uvažovat o návratu dítěte zpět
domů. Kritéria, vytvořená ve spolupráci
s OSPOD, odborníky na sociálně-právní
ochranu dětí, mladým člověkem, který sám
vyrostl v náhradní rodinné péči a partnerem
projektu Latus o.p.s. a pilotovaná v praxi
v rámci Pardubického a Plzeňského kraje,
zpracujeme do publikace, kterou budeme šířit
s podporou Ministerstva práce a sociálních
věcí do praxe po celé ČR.
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VZDĚLÁVÁNÍ 2016
KOMUNIKAČNÍ BEDNA
V roce 2016 byl realizován akreditovaný
vzdělávací seminář Komunikační bedna.
Semináře se zúčastnilo 10 pracovníků
OSPOD a neziskových organizací, kteří
se během setkání učili zážitkovou formou
pracovat s hravými technikami zaměřenými
na zjišťování názoru a přání dítěte.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE
Na podzim bylo také realizováno 5
akreditovaných vzdělávacích seminářů
na téma Individuální plán ochrany dítěte.
Semináře byly určeny pro pracovníky
OSPOD a Krajského úřadu. Zúčastnilo se 86
pracovníků OSPOD a Krajského úřadu.
Společnou snahou bylo prohlubovat
význam práce s rodinou a dítětem
při individuálním plánování a nácvik
konkrétních dovedností potřebných
k sestavování individuálního plánu ochrany
dítěte.
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ‐
16.916,77
Výsledek hospodaření z doplňkové
činnosti ‐ 161.280,50
Účetní jednotka získala státní příspěvek
na výkon pěstounské péče ve výši 4 900 000
Kč. Účetní jednotka vyčerpala v roce 2016
zbytek státního příspěvku z roku 2015
v celkové výši 259, 691, 49 Kč a část
ze získaného státního příspěvku z roku 2016
v celkové výši 4.181.404,73 Kč (přímé
náklady – 3.804.241,90 Kč; nepřímé náklady
– 377.162,83 Kč). Zbytek nevyčerpané částky
pro rok 2016 ve výši 718.595,27 Kč bude
využit v roce 2017.
Účetní jednotka přijala v r. 2016 dar od
společnosti ETELA o.p.s. ve výši 37.500,- Kč
určený na respitní služby pro pěstouny.
Účetní jednotka přijala dar od organizace
Kruh rodiny o.p.s. ve výši 15.100,- Kč na
projekt Živá ulice.

Grant od Nadace Sirius je čerpán na projekt
s názvem Bezpečí dítěte při setkávání s
vlastními rodiči a při jeho návratu domů (v r.
2016 čerpáno 85.850,- Kč, projekt pokračuje
do r. 2018).
Podrobné údaje o výsledku hospodaření,
základu daně z příjmů a slevě na dani dle
§ 20 odst.7 zákona o dani z příjmů a o jejím
využití jsou uvedeny na samostatném listu
přílohy.
Účetní jednotka nemá splatné závazky
pojistného na sociálním či zdravotním
pojištění ani daňové nedoplatky. Účetní
jednotka nemá pohledávky a závazky
s dobou splatnosti delší 1 rok, nemá
pohledávky a závazky, které nejsou
obsaženy v rozvaze.
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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.
Natama o.p.s.
* vzdělávání pracovníků
Spolek TOTEM ‐ Regionální dobrovolnické centrum
* dobrovolnická činnost
MS VZS ČČK Plzeň ‐ město II.
* zajištění programu pro děti při víkendových vzdělávacích pobytech pro pěstouny
Rodinné centrum KATka Tachov
* pronájem prostor pro jednodenní vzdělávací akce a odlehčovací služby
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – ubytovací zařízení Střelské Hoštice
* pronájem prostor pro víkendové vzdělávací akce a odlehčovací služby
Amalthea z.s.
* metodické konzultace
* vzdělávání pracovníků
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ZÁVĚREM
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 krátké zamyšlení
Symbolem naší organizace je strom. Stromy jsou v lidských životech velmi důležité! Starají se
o to, abychom měli co dýchat, dávají nám ovoce – díky nim máme co jíst. V létě poskytují stín.
Můžeme se radovat z jejich krásy. A jak je užitečné jejich dřevo! V zimě nás dřevo zahřeje a dají
se z něj vyrábět krásné věci.
Strom je také symbolem rodiny. Rodina se stará o to, aby dítě mohlo dýchat a mělo co jíst. Dává
dítěti teplo, pocit bezpečí a oporu. Díky rodině se dítě může radovat a rodina dítě naučí dělat
krásné věci.
Každý strom, stejně jako rodina, potřebuje mít pevně zapuštěné kořeny. Potřebuje mít silný
kmen, který jen tak nějaké počasí nezlomí. Potřebuje pružné větve, na kterých pak může být
spousta listů, květů a na podzim ovoce. A každý strom také potřebuje výživnou půdu, hodně
vláhy a spoustu slunce, tak aby mohl zdravě růst.
A stromy také poskytují domov různým zvířátkům, ptáčkům, hmyzu, veverkám.
Ale ne každý ptáček má svůj strom a svoje hnízdo. Někdy se stane, že se ptáček ztratí a svůj
strom nemůže najít. Někdy se také stane, že ptáček vypadne z hnízda a najednou nemá domov.
A někdy se stane, že se ptáček narodí třeba v keři, a svůj pevný a bezpečný strom hledá.
A naše organizace pomáhá právě takovým ptáčkům, aby svůj strom našli.
A pomáhá také stromům, které se někdy mohou ocitnout v nebezpečí…. Stromů, kterým někdy
může chybět vláha, slunce, výživná půda. Stromům, kterým hrozí, že by se kmen mohl zlomit
a ptáček by pak ztratil své hnízdo.
Děkujeme vám, že i letos jste nám pomohli starat se o stromy a zajišťovat, aby ptáčci měli
svá hnízda.
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VÝROK AUDITORA

Sídlo organizace:
Martinská 2, 301 00 Plzeň
(budova Magistrátu města
Plzně)
Korespondenční adresa:
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň
(budova Fischerovy vily
vedle KD Peklo, 2. patro)
Číslo účtu:
249385305/0300
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost

