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SLOVO ÚVODEM
Vážení, 

V roce 2020 jsme měli v plánu pokračovat tam, kde jsme na konci roku 2019 

skončili, a sice nadále si udržet stabilní tým, nadále se zlepšovat v přímé práci s 

klienty a rozvíjet svou činnost v klíčových tématech náhradní rodinné péče. 

Nicméně ani nejlepší plány nemohly být připravené na situaci, která zasáhla 

celý svět. Pandemie koronaviru způsobila přerušení osobních kontaktů s 

pěstouny a dětmi po většinu roku. Bez jakékoliv přípravy jsme byli nuceni čelit 

zcela novým výzvám. Jak přesunout terénní práci do virtuálního prostoru tak, 

aby kvalita zůstala v co největší míře zachována, jak být oporou našim 

klientům v situacích, které byly nové i pro ně nebo jak nastavit fungování 

organizace tak, aby bylo vyhověno vládním nařízením a uměli jsme se v nich 

dobře zorientovat. Postupně se nám s většími či menšími obtížemi podařilo 

překonat většinu problémů a s nadějí na brzký návrat k osobním kontaktům s 

pěstouny a dětmi vzhlížíme do dalšího roku. 

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:  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 sociálně-právní 

ochrany dětí.

KDO JSME?
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NÁŠ TÝM
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V roce 2020 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)

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)

Nikola Marková

(terénní sociální pracovník, v organizaci působí od 05/2020 

Vladislava Matasová

(externí účetní – JVL finance s.r.o.)

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:

Vojtěch Spěváček a Kryštof Satorie (poskytovali odbornou pomoc pro děti 

formou doučování), Nikola Kocourková, Dagmar Bízková, Karolína 

Jirušková, Věra Kriegelsteinová a Miroslav Muzikář (spolupracovali při 

zajištění programu na pobytových akcích pro děti), Veronika Šilhavá, Zuzana 

Zajícová, Zdeňka Malá a Jitka Bejvlová (zprostředkovávaly krátkodobé 

hlídání a odlehčovací služby pro klienty).
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NAŠE ČINNOST
V roce 2020 byla činnost naší organizace plně zaměřena na oblast náhradní 

rodinné péče, zejména na pěstounskou péči v její dlouhodobé formě v souladu 

se  Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 

V rámci služby doprovázení jsme v roce 2020 spolupracovali s 84 

pěstounskými rodinami 

(viz více Tabulka 1).

Počet dětí umístěných 

do pěstounské péče v 

jedné pěstounské 

rodině v roce 2020 

Jedno 55 

Dvě 19 

Tři 6 

Čtyři  4 

Pěstounská péče na přechodnou 

dobu 0 

Celkem rodin 84 

Věk dětí umístěných 

v PP v roce 2020 

0 - 3 10 

4 - 6 12 

7 - 15 85 

16 - 17 17 

18 3 

Celkem dětí: 127 

Počet 

zprostředkovaných 

pěstounů 

 

9 

Počet příbuzenských 

pěstounů 
 

75 

 

Vzhledem k epidemii Covid -19 a opatřením pro omezení pohybu se většina 

našich služeb pro pěstouny a děti přesunula do virtuálního prostoru, kde 

probíhaly telefonické konzultace a videokonference za účasti pěstounů a dětí. 

V rámci vzdělávání pěstounů byl na začátku roku 2020 realizován jeden 

sobotní vzdělávací klub v Plzni a po zbytek roku probíhalo vzdělávání ve 

virtuálním prostoru formou e-learningových kurzů a videokonferencí či 

samostudiem. 

V průběhu letních prázdnin jsme pořádali týdenní pobyt pro děti v Úborsku, 

kterého se zúčastnilo 11 dětí. Pěstounům jsme také nabízeli možnost odlehčení 

zprostředkováním informací o externích poskytovatelích aktivit pro děti. 
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VZDĚLÁVÁNÍ
Naše kolegyně Michaela Hlavová společně s kolegou Davidem Řežábkem i v 

roce 2020 vedli a nadále vedou vzdělávací skupinu pro pěstouny, kteří řeší 

akutní problém se závislostmi a rizikovým chováním a rovněž se věnují 

lektorské činnosti v tématech vztahové vazby, životního příběhu aj. V roce 

2020 však díky epidemii Covid -19 a s tím spojeným omezením byly skupiny 

pro pěstouny realizovány prostřednictvím virtuální platformy. 

SPOLUPRÁCE
V rámci své činnosti jsme spolupracovali a komunikovali v různých oblastech 

s uvedenými organizacemi. Všem tímto za jejich spolupráci 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 hl. m. Prahy – ubytovací zařízení Střelské Hoštice

* pronájem prostor pro víkendové vzdělávací akce a odlehčovací 

služby

Penzion U Jandů Úborsko

* pronájem prostor pro letní dětský pobyt v rámci odlehčovací služby 

pro klienty



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE
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Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 11.496 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti      14.537 Kč

Účetní jednotka nečerpala v r. 2020 žádné dotace z veřejných zdrojů.

Účetní jednotka získala státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 4 

036 000 Kč. Účetní jednotka vyčerpala v roce 2020 zbytek státního příspěvku 

z roku 2019 v celkové výši 643.527,88 Kč (přímé náklady – 573.769,45 Kč; 

nepřímé náklady – 69.758,43 Kč) a část ze získaného státního příspěvku z 

roku 2020 v celkové výši 3.609.953,19 Kč (přímé náklady – 3.218.634,19 Kč; 

nepřímé náklady – 391.319,- Kč). Zbytek nevyčerpané částky pro rok 2020 

ve výši 426.046,81 Kč bude využit v roce 2021.

Účetní jednotka nepřijala v r.2020 žádné dary či granty.

V roce 2019 přijala účetní jednotka dar od společnosti Kovář distribuce s.r.o. 

ve výši 100.000,- Kč určený na psychoterapeutickou podporu dětí v 

pěstounských rodinách, v roce 2020 vyčerpala z tohoto daru částku 31.320,- 

Kč. Zbytek daru ve výši 68.680,- Kč bude využit v roce 2021.

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. 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.

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.
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VÝROK AUDITORA



VÝROK AUDITORA
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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.

Kromě doprovázení budeme také pokračovat v terapeutických službách 

klientům, a to zejména v realizaci vyšetření vztahové vazby, dyadické 

psychoterapie a ve zpracování životního příběhu dětí.

I nadále se budeme věnovat vedení psychoterapeutické skupiny a 

poskytování vzdělávání klientům.

Stejně tak jako v předchozí roce budeme klást důraz na realizaci asistovaných 

kontaktů ve spolupráci s OSPODy .
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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
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