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SLOVO ÚVODEM 
 

Vážení,  

V roce 2021 jsme se snažili vrátit zpět z virtuálního prostoru k osobnímu kontaktu s klienty. Naši snahu 

nám částečně ztěžovala epidemiologická situace na jaře a na podzim 2021. Oproti předchozímu roku se 

však dařilo udržovat vice osobního kontaktu s klienty, který vnímáme (ve srovnání s virtuálním 

kontaktem) pro klienty přínosnější a pro pracovníky uspokojivější  . 

V poslední čtvrtině roku 2021 došlo k organizaci k výrazným personálním změnám, které značně 

ovlivnily chod organizace. Jsme však spokojeni s tím, že tyto změny nějak nezasáhly služby poskytované 

klientům (doprovázení, terapie, vzdělávání klientů a respit). 

S organizací se v rozloučil ředitel Tomáš Ochotnický, který v organizaci působil 6 let. Zpět se vrátila bývalá 

ředitelka a zakladatelka organizace Jana Kocourková.  Poslední čtvrtinu roku jsme věnovali hledání 

nových cílů a vizí, nutných pro další chod organizace. 

Na zřeteli nám však zůstala a stále zůstává skutečnost, že na prvním místě v našich službách stojí dítě, 

jeho potřeby, zájem a bezpečí. 

 

Jana Kocourková 
ředitel organizace 
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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 ředitel, který je jejím statutárním 

orgánem a řídí činnost společnosti. 

Správní rada:  Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Pavel Kovář, Milan Kocourek 

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

Ředitel: Mgr. et Mgr. 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. 
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NÁŠ TÝM  

V roce 2021 tvořili náš tým:  

 Jana Kocourková  

ředitel organizace, metodik náhradní rodinné péče, lektor, rodinný a 

dětský psychoterapeut, v organizaci působí od jejího založení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Hlavová  

metodická vedoucí, provozní manažer, terénní sociální pracovník, 

psychoterapeut, lektor, v organizaci působí od 1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlína Růžičková  

terénní sociální pracovník, v organizaci působí od 03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Řežábek  

terénní sociální pracovník, lektor, v organizaci působí od 08/2018 
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Nikola Marková 

terénní sociální pracovník, v organizaci působí od 05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Valentová 

terénní sociální pracovník, v organizaci působí od 09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Ochotnický  

Bývalý ředitel organizace, koordinoval vzdělávací aktivity, odlehčovací služby pro pěstouny a aktivity 

dobrovolníků, v organizaci působil od 7/2015 – 9/2021 

 

Barbora Plojharová  

terénní sociální pracovník, v organizaci působila od 06/2018 do 12/2021 

 

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: 

Filip Řežábek, Kryštof Satorie a Adéla Ježková (poskytovali odbornou pomoc pro děti formou doučování), 

Nikola Kocourková, Dagmar Bízková, Věra Kriegelsteinová a Miroslav Muzikář (spolupracovali při 

zajištění programu na pobytových akcích pro děti), Veronika Šilhavá, Zuzana Zajícová, Zdeňka Malá, Jitka 

Bejvlová a Jitka Pašková (zprostředkovávaly krátkodobé hlídání a odlehčovací služby pro klienty). 
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NAŠE ČINNOST 

V roce 2021 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 2021 spolupracovali s 72 pěstounskými rodinami 

 

Celkový počet rodin 72 

příbuzenští pěstouni 68 
zprostředkovaní pěstouni 4 
počet dětí 114 
počet vzdělávacích aktivit pro pěstouny 5 
počet terapeutických skupin 9 
počet respitních akcí 1 

počet terapií pro pěstouny a děti 106 
počet asistovaných kontaktů 32  

 

V roce 2021 jsme se kromě doprovázení věnovali také poskytování individuální terapie našim klientů – 

pěstounům a dětem. Terapii realizovali 2 terapeuti: Mgr. et Mgr. Jana Kocourková a Mgr. Michaela 

Hlavová. Oba terapeuti jsou zaměřeni na dyadickou terapii. 

Pro pěstouny, v jejichž rodině se objevila závislost (na straně biologických rodičů svěřených dětí) byla 

realizována skupinová terapie. Skupina vedla Mgr. Michaela Hlavová, Bc. David Řežábek ve skupině 

působil jako koterapeut. 

V rámci vzdělávání pěstounů byly realizovány 2 sobotní vzdělávací kluby v Plzni a 3 víkendová vzdělávání 
ve Střelských Hošticích. Víkendová vzdělávání byla realizována skupinovou formou a tématem byly vždy 
„Problematické situace ve výchově dítěte“. Sobotní vzdělávání byla taktéž realizována skupinovou 
formou a mezi témata sobotních akcí patřila: „Práce s emocemi“, „Jak na vztahy mezi sourozenci“ 
Vzdělávání zajišťovala Mgr. Michaela Hlavová a Bc. David Řežábek. 
 

V průběhu letních prázdnin jsme pořádali jednodenní respitní akci – Zoo Plasy a Minigolf, které se 
zúčastnilo 10 dětí. Pěstounům jsme také nabízeli možnost respitu zprostředkováním informací o 
externích poskytovatelích aktivit pro děti.  
 
V minulém roce jsme také nabízeli doučování, které realizovali naši pracovníci: PhDr. Tomáš Ochotnický, 
Nikola Marková, DiS., Bc. David Řežábek, Filip Řežábek. Doučování využilo 13 dětí. 
 
Několika klientům jsme pomáhali financovat krátkodobé hlídání. Jako každý rok jsme se také podíleli na 
hrazení respitních akcí pro děti (zejména letních táborů). 
 
V roce 2021 naši pracovníci asistovali při 32 asistovaných kontaktech dětí s biologickými rodiči a dalšími 
blízkými osobami. Spolupracovali jsme se 6 pěstounskými rodinami, 7 dětmi a 9 biologickými rodiči a 
dalšími rodinnými příslušníky. 
Kontakty asistovaly: Mgr. et Mgr. Jana Kocourková, Mgr. Michaela Hlavová a Bc. Pavlína Růžičková, DiS. 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 10.883 Kč 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti      1.074 Kč 

 

Účetní jednotka nečerpala v r. 2021 žádné dotace z veřejných zdrojů. 

Účetní jednotka získala státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 3 892 000 Kč. Účetní jednotka 

vyčerpala v roce 2021 zbytek státního příspěvku z roku 2020 v celkové výši 426.046,81 Kč (přímé náklady 

– 381.993,56 Kč; nepřímé náklady – 44.035,25 Kč) a přečerpala získaný státní příspěvek z roku 2021 

v celkové výši 4.076.948,49 Kč (přímé náklady – 3.655.392,00 Kč; nepřímé náklady – 421.556,49 Kč). 

Přečerpání bylo hrazeno výnosy z vedlejší činnosti 

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 2022. 

V roce 2021 přijala účetní jednotka dar od společnosti Kovář distribuce s.r.o. ve výši 150.000,- Kč 

určený na psychoterapeutickou podporu dětí v pěstounských rodinách. Tento dar bude využit v roce 

2022. 

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. 
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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 

Prevent 99, z.ú. 

 vzdělávání pěstounů 

Blízký soused, z.s. 

 vzdělávání pěstounů 

Velký vůz Sever, poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. 

 vzdělávání pěstounů  

Mgr. Eva Mikešová, psychoterapie a psychologické poradenství 

 vzdělávání pěstounů 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 

 poradenství, odkazování pěstounů 
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ZÁVĚREM 

Naše další činnost se i nadále bude zaměřovat na oblast náhradní rodinné péče – doprovázení i terapie. 
Stabilitu organizace hodláme posílit zaměřením se na využívání dalších zdrojů, projektů v oblasti 
náhradní rodinné péče i projektů v oblasti sociální práce. 
Plánujeme akreditovat vzdělávací programy poskytované našimi pracovníky a realizovat vzdělávací 
aktivity pro externí subjekty. 
I nadále budeme pracovat na profesionalizaci našeho týmu, prostřednictvím vzdělávání našich 
pracovníků v tématech, důležitých pro poskytování kvalitních služeb (teorie attachmentu, změna, 
asistované kontakty, trauma, specifika dítěte v NRP a další). 
 
Jsme odhodláni pokračovat v plavbě a najít svoji vlnu, která nás ponese dál . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

VÝROK AUDITORA 
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ZÁKLADNÍ DATA A KONTAKTY 

Sídlo organizace:  
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň 

 
Kontaktní místa: 

Pobřežní 8, Plzeň (Fischerova vila, 2. patro) 
Voříškova 823, Klatovy (budova Střední průmyslové školy, 5. patro) 

 
www.latusprorodinu.cz 

Číslo účtu: 249385305/5500 
LATUS pro rodinu o.p.s. 

Výroční zpráva 2020 
 

 


