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SLOVO ÚVODEM
Vážení,

přemýšlímli o nějakém společném jmenovateli pro rok 2018, bude to nejspíš změna. 

Změna je sice nikdy nekončící, přirozený proces, avšak v životě organizace jsou velké 

změny vždy určitými milníky, které většinou mění zavedené pořádky a nastavují kurz 

jejího dalšího směřování. Takové změny se v roce 2018 udály i v naší organizaci. A ať již 

to byly změny v jejím vedení, nové webové stránky, či celková proměna týmu terénních 

pracovníků, nebylo to jednoduché období, které se neobešlo bez nutnosti vypořádat se 

s obtížnými situacemi, neboť každá změna s sebou přináší nutnost opustit bezpečí 

zavedeného a vyzkoušeného a vydat se do neprobádaných vod nového, přičemž není 

jisté, zda jsme nastavili ten správný kurz. Říká se však, že největší tma bývá před úsvitem 

a já věřím, že až budu příští rok opět hledat společný jmenovatel pro naší organizaci, 

budu vybírat z takových termínů, jako klid, pohoda nebo stabilita.

        

Tomáš Ochotnický

Společnost má tříčlennou správní a dozorčí radu. Za společnost jedná ředitel, který je 
jejím statutárním orgánem a řídí činnost společnosti.

Správní rada:  Mgr. Jana Kocourková, Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Pavel Kovář 

Dozorčí rada: Bc. Hana Housarová, Mgr. Ondřej Svoboda, MgA. Vladimír Kovář

Ředitel: PhDr. Tomáš Ochotnický

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 sociálněprávní ochrany 

dětí.

KDO JSME?
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NÁŠ TÝM
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V roce 2018 tvořili náš tým: 

Jana Kocourková 

(metodik náhradní rodinné péče, lektor, rodinný a dětský psychoterapeut)

Tomáš Ochotnický 

(ředitel organizace, koordinuje vzdělávací aktivity, odlehčovací služby pro pěstouny 

a aktivity dobrovolníků, v organizaci působí od 7/2015)

Radka Faifrová 

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

Michaela Hlavová 

(metodická vedoucí, terénní sociální pracovník, psychoterapeut, v organizaci působí 

od 1/2016)

Pavlína Růžičková 

(terénní sociální pracovník, spravuje knihovnu a videotéku, v organizaci působí 

od 03/2018)

Barbora Plojharová 

(terénní sociální pracovník, organizuje akce pro děti, v organizaci působí od 06/2018) 

David Řežábek 

(terénní sociální pracovník, lektor, v organizaci působí od 08/2018)

Radka Musilová 

(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí, v organizaci působila od 05/2016 

do 06/2018)

Denisa Roubalová

(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí, v organizaci působila od 11/2017 

do 05/2018)

Klára Šebestová

(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí, v organizaci působila od 01/2018 

do 03/2018)

Sylvie Linhartová

(terénní sociální pracovník, metodický vedoucí, v organizaci působila od 06/2018 

do 12/2018)

Vladislava Matasová

(externí účetní organizace) 
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Kolegům, se kterými jsme se v roce 2018 loučili, děkujeme za spolupráci a přejeme 
hodně úspěchů. 

Kolegům, které jsme přivítali v organizaci v roce 2018, 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 a Zdeňka Ánandí Barfussová (poskytovaly odbornou pomoc pro děti 

formou doučování) , Nikola Kocourková, Dagmar Bízková, Karolína Jirušková a Hanka 

Mazancová (spolupracovaly při zajištění jednodenních a vícedenních pobytových akcí 

pro děti), Jaroslava Červenková (poskytovala odlehčení pro pěstouny formou hlídání 

dětí)

NAŠE ČINNOST
V roce 2018 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 2018 spolupracovali s 86 pěstounskými 

rodinami 

(viz více Tabulka 1).

Počet dětí umístěných 
do pěstounské péče v 

jedné pěstounské rodině 
v roce 2018 

Jedno 58 

Dvě 16 

Tři 7 

Čtyři  4 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 1 

Celkem rodin 86 

Věk dětí umístěných v PP 
v roce 2018 

0 3 8 

4  6 10 

7  15 77 

16  17 21 

18 9 

Celkem dětí: 125 

 



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 a  vzdělávací  kluby pro 

dospělé (v Plzni a v Tachově ) a také kluby pro děti. 

Pěstouni také tradičně využívali možnost odlehčení formou externích pobytů pro děti. 

Naše organizace pořádala týdenní letní pobyt pro menší děti v Úborsku. 

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, 

Roum a Cit). 

Počet realizovaných akcí a počet zúčastněných pěstounů a dětí ilustruje přehled 

v Tabulce 2.

4

Akce 
Počet 

realizací 
Počet 

pěstounů 
Počet 
dětí 

Víkendové vzdělávací pobyty 4 60 57 

Kluby Plzeň 11 54 46 

Kluby Tachov 4 25 6 

Letní pobyt Úborsko 1  10 

Víkendový pobyt pro děti 2  30 

 



PROJEKTY 2018
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V prví polovině roku 2018 vstoupil do své poslední části 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 sociálněprávní 
ochranu dětí, mladým člověkem, který sám vyrostl v náhradní rodinné péči a pilotovaná 
v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje, byla následně zpracována 
do publikace, která se ve druhé polovině roku 2018 začala, s podporou Ministerstva 
práce a sociálních věcí, zavádět 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 a rovněž se věnuje 
lektorské činnosti v tématech vztahové vazby a životního příběhu.

Kolegyně Radka Faifrová se aktivně věnovala 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

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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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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Výsledek hospodaření z hlavní činnosti  16.548,00

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti  29.910,00

Účetní jednotka nečerpala v r. 2018 žádné dotace z veřejných zdrojů.

Účetní jednotka získala státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 4 472 000 Kč. 

Účetní jednotka vyčerpala v roce 2018 zbytek státního příspěvku z roku 2017 v celkové 

výši 1.002.133,37 (přímé náklady – 881.676,61 Kč; nepřímé náklady – 120.456,76 Kč) 

a část ze získaného státního příspěvku z roku 2018 v celkové výši 3.482.826,25 Kč 

(přímé náklady – 3.064.134,89 Kč; nepřímé náklady – 418.691,36 Kč). Zbytek 

nevyčerpané částky pro rok 2018 ve výši 989.173,75 Kč bude využit v roce 2019.

Účetní jednotka přijala v roce 2018 dar od společnosti ETELA o.p.s. ve výši 24.000, Kč 

určený na respitní služby pro pěstouny. Grant od Nadace Sirius byl čerpán na projekt 

Bezpečí dítěte při setkávání s vlastními rodiči a při jeho návratu domů (v roce 2018 

dočerpáno 193.288, Kč).

Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění 

a výsledkem hospodaření za účetní období 2018 nevykázala povinnost odvádět daň 

z příjmů. Účetní jednotka podala daňové  přiznání v řádném termínu.

Účetní jednotka není plátcem DPH.

Údaje o slevě na dani dle § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů a o jejím využití jsou 

uvedeny na samostatném listu přílohy.

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.

Stav závazků organizace

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.



ZÁVĚREM
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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 
sociálněprávní ochrany v oblasti individuálního plánování a v oblasti rozšiřování 
inovativních metod zaměřených na získávání názoru dítěte a zapojování dítěte 
do rozhodovacích procesů.

Sídlo organizace: 
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň 

Kontaktní místa:
Pobřežní 8, Plzeň (Fischerova 

vila, 2. patro)
Voříškova 823, Klatovy 

(budova Střední průmyslové 
školy, přízemí)

www.latusprorodinu.cz

Číslo účtu: 249385305/5500





Latus pro rodinu o.p.s
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