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SLOVO ÚVODEM
Vážení,
další rok je za námi a s ním i prostor k ohlédnutí se a zhodnocení, jaký to vlastně ten rok 2017 byl. Ani jsem nemusel příliš dlouho přemýšlet, 
abych dokázal přijít na společný rys, jakousi pomyslnou červenou nit, která procházela událostmi uplynulého roku a významně ovlivnila 
dění u nás. Do naší organizace vstoupil nový život. Nikoliv v přeneseném významu, kdy by se mohlo zdát, že jsme začali dělat něco jinak, ale 
doslova, v té nejpřirozenější formě, a sice nově narozených dětech našich kolegyň.  Nejdříve přišla jedna kolegyně s tím, že je v očekávání, 
tak zavládlo velké nadšení a radost, pak přišla druhá, pak třetí, čtvrtá a při páté už to vypadlo, že nejspíš budeme muset na nějaký čas 
zavřít. No nakonec jsme nezavřeli. 
Narození dítěte je událost, která s sebou nese obrovskou změnu a v podstatě úplně nový způsob života. Pro naši organizaci to však v tomto 
měřítku znamená také velké změny spojené jednak s příchodem nových lidí, kteří budou postupně vytvářet nový tým a vlévat naší 
organizaci do žil nový život, ale také se změnami v samotném uspořádání a způsobu práce. Nicméně, změny s sebou vždy přináší spoustu 
práce s nejistým výsledkem a velké nároky na všechny, kteří se na nich podílí. Věřím, že pokud to nevzdáme a udržíme tu energii, která je tu 
cítit, tu bojovnost a chuť se s tím poprat, nemusíme se bát žádné změny a můžeme v klidu přivítat nový život Latusu. 
Těm, které odchází, i těm které budou přicházet, přejeme hodně štěstí v novém životě.

PhDr. Tomáš Ochotnický
ředitel organizace

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 ředitel, který je jejím statutárním 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.

JDO JSME?

1



NÁŠ TÝM
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V roce 2017 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)

Radka Faifrová (1986)
(terénní sociální pracovník, muzikoterapeut, v organizaci působí od 10/2015)

Michaela Hlavová (1980) 
(terénní sociální pracovník, psychoterapeut, v organizaci působí od 1/2016)

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) 
(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí)

Denisa Roubalová (1994) 
(terénní sociální pracovník, v organizaci působí od 11/2017)

Vladislava Matasová: externí účetní organizace 

Kolegům, se kterými jsme se v roce 2017 loučili, děkujeme za spolupráci a přejeme hodně úspěchů. 
Kolegům, které jsme přivítali v organizaci v roce 2017, přejeme, aby se jim u nás líbilo a příjemně pracovalo.

Týmovou a případovou supervizi pro pracovníky vedl PhDr. Petr Hrouzek, PhD., manažerskou supervizi MUDr. Stanislav Kudrle.

Naše díky patří i pracovníkům, kteří s námi externě spolupracovali při zajišťování služeb pro rodiny s dětmi:
Blanka Spěváčková, (poskytovala odlehčení pro pěstouny formou doučování dětí) Hanka Michálková, Nikola Kocourková, Dagmar Bízková, 
Petra Kadlecová, Kateřina Kovaříková, Pavlína Růžičková, (spolupracovaly při zajištění jednodenních a vícedenních pobytových akcí pro 
děti), Vodní záchranná služba Plzeňského kraje (spolupracovala při zajištění víkendového pobytu pro děti), Jaroslava Červenková 
(poskytovala odlehčení pro pěstouny formou hlídání dětí)



NAŠE ČINNOST
V roce 2017 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 2017 spolupracovali s 96 pěstounskými rodinami 

(viz více Tabulka 1).
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Tabulka 1



NAŠE ČINNOST
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 naší oblíbené školy v přírodě ve Střelských Hošticích.
Během roku jsme pořádali odpolední nebo celodenní podpůrné, vzdělávací a kreativní kluby pro dospělé (v Plzni, Tachově a Klatovech) 
a také kluby pro děti. 
Pěstouni také tradičně využívali možnost odlehčení formou externích letních táborů pro děti. Naše organizace pořádala týdenní letní pobyt 
pro menší děti v Liblíně a týdenní letní pobyt pro větší děti v Kolinci. 
Pěstounům jsme také nabízeli možnost odlehčení formou dvou víkendových pobytů pro děti ve Střelských Hošticích. 
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 2017
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V roce 2017 pokračoval projekt Bezpečí dítěte při setkávání s vlastními rodiči a při jeho návratu domů, na kterém jsme spolupracovali 
se sesterskou organizací Amalthea z.s., jehož hlavním posláním bylo 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 pilotovaná v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje, budou následně zpracována do publikace, kterou budeme šířit s podporou 
Ministerstva práce a sociálních věcí do praxe po celé ČR. Děkujeme organizaci Amalthea z.s. za možnost být součástí tohoto projektu.

VZDĚLÁVÁNÍ
Naše kolegyně Michaela Hlavová vedla a nadále vede vzdělávací skupinu pro pěstouny, kteří řeší akutní problém se závislostmi 

a rizikovým chováním.
Kolegyně Radka Faifrová se aktivně věnuje vzdělávání v tématech vztahové vazby a životního příběhu.



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

SES-Sebe-spolu z.s.
* realizace letních pobytů pro děti
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VÝROK AUDITORA
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ZÁVĚREM

8

VNaše 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.

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
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