Výroční zpráva
2018

Slovo úvodem
Spolek PRIDE-CZ sdružuje lidi, kterým je blízká myšlenka a filozofie
PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.
Naším posláním je uvádět do české praxe model PRIDE jako komplexní
přístup pro práci s ohroženými dětmi a náhradními rodinami.
Prosazovat všech 14 kroků modelu PRIDE, jak v oblasti náhradní
rodinné péče, tak v práci s biologickými rodinami.
PRIDE (v angl. Parent Resources for Information, Development, and
Education – zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů) – je
komplexní program pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Byl navržen za
účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče zavedením
standardizovaného strukturovaného rámce pro nábor, přípravu a výběr
náhradních rodičů.








Účelem Spolku je:
poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE,
šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,
posilovat týmovou spolupráci,
vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě,
spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního
sektoru,
poskytovat poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě,
podílet se na výzkumné činnosti.

Máme pověření k výkonu SPOD k realizaci odborné přípravy fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu k
přijetí dítěte do rodiny včetně speciální přípravy dětí, které v rodině
žadatele o náhradní rodinnou péči již žijí dle ustanovení a k poskytování
odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát ser osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské
péče zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Realizujeme odborné přípravy v Kraji Vysočina,
pověření máme pro celé území ČR. V rámci pověření jsou našimi cílovými
skupinami zájemci o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na
přechodnou dobu), jejich biologické či dříve svěřené děti. Dále pak
jakékoliv dítě, kterému dle §8 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně, přísluší ochrana práv a oprávněných zájmů.
Našimi hlavními cíli pro tuto oblast je přispět k:
 tomu, aby děti svěřené do péče náhradních rodin měly naplněné
potřeby související s jejich ochranou, rozvojem, kulturou a stabilitou,
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 posílení rodin, bez ohledu na to, zda se jedná o původní, příbuzenské,
pěstounské či osvojitelské rodiny,
 zlepšení kvality náhradní rodinné péče prostřednictvím
standardizovaného strukturovaného rámce pro odbornou přípravu
(včetně společného posuzování).
Spolek PRIDE-CZ má k 31. 12. 2018 celkem 43 členů. Jeho předsedou je
Cyril Zákora, dalšími členy Výboru spolku jsou Hana Jurajdová, Andrea
Pavlištíková, Zdeněk Moldrzyk a Ondřej Bouša.
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Činnost v roce 2018
A. Akreditované kurzy
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat 4 kurzy MiniPRIDE –
týmová spolupráce pro celkem 56 odborníků z řad sociálních pracovníků,
psychologů v náhradní rodinné péči apod., dále pak 5 kurzů MiniPRIDE –
plánujeme stabilitu pro celkem 69 osob.
Dále se nám v letošním roce podařilo vytvořit a akreditovat
dlouhodobé vzdělávání pro pracovníky. Dlouhodobý kurz (108 hodin) nabízí
účastníkům vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou rodinu.
Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní, potřeby dítěte,
citová vazba, identita, ztráta, trauma, deprivace apod. Součástí kurzu je
seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem na náhradní
rodinnou péči a doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu.
Účastníci se seznámí s jednotlivými rolemi v odborném týmu kolem
ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a metodami práce s důrazem na
hledání zájmu dítěte, vyhodnocení a plánování. Kurz je určen zejména
sociálním pracovníkům v sociálních službách, klíčovým pracovníkům
doprovázení, sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující
v oblasti NRP, náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodičovství. Více
informací najdete v sekci vzdělávání.
B. Přípravy zájemců o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou
péči či pěstounskou péči na přechodnou dobu
V roce 2018 jsme zajišťovali přípravy zájemců pro Kraj Vysočina. Konkrétně
jsme realizovali 3 kurzy pro celkem 7 žadatelů o pěstounskou péči (3 páry, 1
samožadatel), 2 žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu (1 pár) a
25 žadatelů o osvojení (15 párů a 1 samožadatel).
Jednotliví účastníci hodnotili většinou přípravy jako velmi podnětné a
inspirativní. V hodnocení zaznívalo např. i to, že takovéto přípravy by mohli
podstoupit i běžní rodičové před narozením dítěte. Zástupci Krajského
úřadu (zadavatele) hodnotili, že jednotlivé přípravy byly provedeny dle
potřeb zadavatele v termínech stanovených na základě vzájemné dohody.
Ocenili schopnost operativně zajistit konání přípravy i v letním období.
Obsah příprav splnil předmět smlouvy. Dále vnímají zástupci kraje prostor
pro zlepšení v rámci úpravy prostředí v nových prostorách v Lidické kolonii,
kde jsou přípravy realizovány od podzimu 2018.
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C. Projekt Metodické podpory systému PRIDE v ČR
V rámci projektu bylo realizováno celkem 7 setkání s lektory PRIDE v
Ostravě, Olomouci, Jihlavě, Praze a Jaroměři. V rámci těchto setkání bylo
osloveno celkem 42 především lektorů PRIDE (některých setkání se
účastnili i další odborníci z oblasti náhradní rodinné péče) z celkem 10
organizací v ČR. Během těchto setkání byla zmapována situace se
systémem PRIDE v jednotlivých organizacích z pohledu silných stránek a
potřeb.
V návaznosti byly stanoveny prioritní aktivity další podpory, některé již
počaly být realizovány nebo jsou obsahem návazného projektu v roce 2019:
1.

Metodická setkání lektorů v jednotlivých organizacích

Z analýzy potřeb jsme vyhodnotili, že v jednotlivých regionech (krajích)
by bylo vhodné podpořit pravidelné setkávání lektorů za účelem
sjednocování praxe a postupů. ‚Tato setkání mohou fungovat také jako
další vzdělávání či supervize těchto pracovníků.
V průběhu listopadu a prosince jsme pilotně realizovali 2 takováto
metodická setkání v Praze, kterých se zúčastnilo celkem 12 pracovníků.
2.

Výcvik nových lektorů PRIDE

Další potřebou, která byla rozpoznána, byla realizace výcviku nových
lektorů PRIDE v ČR. V druhé polovině roku jsme proto iniciovali
jednání s MPSV ČR, které je držitelem licence programu PRIDE o
dalším výcviku nových lektorů. Pracovníci MPSV rozhodli, že tento
výcvik budou realizovat v roce 2019 na vlastní náklady. Se zahájením
výcviku jsme pomohli. Měl by být zahájen v únoru 2019.
3.

Odborné kulaté stoly

Pracovníci také vyhodnotili jako smysluplný a potřebný další rozvoj
spolupráce v oblasti NRP na úrovni menších ale i větších regionů
(ORP/kraj). V každém regionu může podoba takové spolupráce
vypadat odlišně. Jako nejperspektivnější se jeví organizovat pravidelné
kulaté stoly na úrovni krajů či menších regionů. Tato aktivita nebyla
v rámci projektu dále realizována.
4.

Dlouhodobý kurz pro pracovníky NRP

Z analýzy také vyplynula potřeba a zájem o dlouhodobé vzdělávání
pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče. Lektoři a další odborní
pracovníci hodnotili, že také vzdělávání v nabídce organizací chybí.
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Proto jsme v srpnu 2018 takové vzdělávání navrhli a rozpracovali na
týmovém výjezdu. Toto vzdělávání obsahuje 108 hodin a bylo v prosinci
2019 předloženo k akreditaci MPSV ČR. Plánujeme jej na podzim 2019
poprvé nabídnout a vyzkoušet.
5.

Odborná konference

Spolek PRIDE-CZ organizoval v roce 2017 mezinárodní konferenci
PRIDE v Praze. Tato konference byla účastníky setkání velmi kladně
hodnocena. Proto jsme dostali podporu zrealizovat další konferenci
s názvem: Dítě v péči příbuzného – příprava a následná podpora rodin.
Cílem konference bude nabídnout porovnání přístupů a pracovních
postupů v různých státech s cílem obohatit vzájemně praxi, sdílet
zkušenosti, podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Tato
konference je naplánována na září 2020. Očekáváme zahraniční
účastníky, proto bude konference realizována opět v Praze.

V dubnu 2018 vycestoval Cyril Zákora v rámci projektu na konferenci
organizace WCLA v americkém Washingtonu, D.C.. Tato organizace je
poskytovatelem licence k americkému programu PRIDE. Konference trvala
4 dny, některé příspěvky se týkaly rozvoje a novinek v programu PRIDE.
Tyto novinky byly v rámci projektu dále šířeny v české praxi. Součástí
konference byla i příprava rozsáhlého mezinárodního sympozia k
problematice dětí v rodině v roce 2020.
Dále vnikly v rámci projektu nové internetové stránky, které byly
zprovozněny v srpnu 2018. Jsou zde prezentovány novinky o systému
PRIDE v ČR a také o realizaci projektu: www.pride-cz.com.
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.
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D. Nová kancelář
Od dubna 2018 byla zřízena nejdříve nová kancelář spolku na adrese
Lidická kolonie 2752/43, posléze od října téhož roku jsou v těchto
prostorách realizovány i přípravy a poskytováno poradenství.
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Spolek PRIDE-CZ
Svatopluka Čecha 1733/7
Jihlava
586 01

ke dni 31.12.2018
( v haléřích )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

04635914
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

Stav k posled. dni
účetního období

c

1

Součet B.I. až B.IV.

41

81 228,43

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

(314)

50

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

74 621,43

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

17 476,00

9 996,00

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

57 145,43

91 563,21

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

6 607,00

6 636,00

(381)

81

6 607,00

6 636,00

Součet A. až B.

85

81 228,43

141 585,41

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.
B. III. 3.
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období
Aktiva celkem

2
141 585,41
33 390,20
33 390,20
101 559,21

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.
A. II. 2.
A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

62 028,43

140 259,41

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

62 028,43

140 259,41

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

78 230,98

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

18 597,43

x

(932)

93

43 431,00

62 028,43

Součet B.I. až B.IV.

95

19 200,00

1 326,00

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

19 200,00

1 326,00

Dodavatelé

(321)

106

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

2 880,00

Součet A. až B.

134

81 228,43

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

18.03.2019

Právní forma účetní jednotky

1 326,00
16 320,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

činnost pro společnost jako celek

Pozn.:

141 585,41

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018
( v haléřích )

Účetní jednotka doručí:

Spolek PRIDE-CZ
Svatopluka Čecha 1733/7
Jihlava
586 01

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

04635914

Označení
A. I.

Číslo
řádku

TEXT
Spotřebované nákupy a nakupované služby

Součet A.I.1. až A.I.6.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

2

644 510,54

644 510,54

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

51 071,48

51 071,48

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

1 250,00

1 250,00

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

64 641,94

64 641,94

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

11 474,00

11 474,00

A. I. 6.

Ostatní služby

8

516 073,12

516 073,12

A. III.

Osobní náklady

13

376 176,00

376 176,00

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

316 554,00

316 554,00

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

59 622,00

59 622,00

A. IV.

Daně a poplatky

19

1 000,00

1 000,00

A. IV. 15.

Daně a poplatky

20

1 000,00

1 000,00

A. V.

Ostatní náklady

21

2 982,48

2 982,48

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

604,42

604,42

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

2 378,06

2 378,06

Součet A.I. až A.VIII.

39

1 024 669,02

1 024 669,02

Součet B.II.2. až B.II.4.

43

372 000,00

372 000,00

45

350 000,00

350 000,00

Součet A.III.10. až A.III.14.

Hodnota A.IV.15.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Náklady celkem
B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

22 000,00

22 000,00

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

730 900,00

730 900,00

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

1 102 900,00

1 102 900,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

78 230,98

78 230,98

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

78 230,98

78 230,98

Sestaveno dne:

18.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

činnost pro společnost jako celek

Pozn.:

Příloha k účetní závěrce za rok 2018
Název účetní jednotky:
Spolek PRIDE-CZ
Svatopluka Čecha 1733/7
586 01 Jihlava
IČO: 046 35 914
Spolek PRIDE-CZ byl zapsán na základě stanov Spolku PRIDE-CZ do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně dne 29. prosince 2015 spisová značka L 21112.
Nejvyšším orgánem je shromáždění členů spolku.
Statutárním orgánem je výbor ve složení:
 Cyril Zákora od 29.12.2015, předseda
 Zdeněk Moldrzyk od 29.12.2015, člen
 Ondřej Bouša od 29.12.2015, člen
 Hana Jurajdová od 29.12.2015, členka
 Andrea Pavlištíková od 7.11.2018, členka (tento údaj zatím nebyl zapsán
v rejstříku spolku)
Spolek PRIDE-CZ je neziskovou organizací sloužící domácnostem a byl založen za účelem:
 poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE (Parent Resources for
Information, Development, Education),
 šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,
 posilovat týmovou spolupráci,
 vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě,
 spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru,
 poskytovat poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě,
 podílet se na výzkumné činnosti.
Ekonomickou činnost neprovozuje.
Spolek zastupuje a jedná jejím jménem předseda Cyril Zákora.
Organizační složka s vlastní právní subjektivitou nebyla zřízena.
Účetním obdobím spolku je kalendářní rok 2018, rozvahovým dnem je dle §zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 31. prosinec 2018.
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění,
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy.
Účetní jednotka používala pro přepočet cizí měny na měnu tuzemskou vyhlašovaný kurz ČNB.
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Účetní jednotka neeviduje majetek v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným
událostem, které by významně ovlivnily výsledky hospodaření za rok 2018.
Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 78.230,71 Kč.
Účetní jednotka nemá neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti.
Účetní jednotka nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.
Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze účetní jednotka nevlastní.
Informace o zaměstnancích:
Účetní jednotka zaměstnala v roce 2018 1 zaměstnance na HPP a 30 zaměstnanců na DPP.
Osobní náklady celkem
187 tis. Kč
Z toho
- mzdové náklady
163 tis.Kč
- zákonné sociální a zdravotní pojištění
24 tis. Kč
Členům Spolku a statutárnímu orgánu nebyly v roce 2018 vyplaceny odměny, funkční požitky,
nebyly poskytnuty zálohy, půjčky a úvěry.
Hodnocení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty budou uvedeny ve výroční
zprávě.
Účetní jednotka nepřijala v roce 2018 dary pro zajištění vlastní činnosti.
Účetní jednotka neposkytla v roce 2018 dary jiným organizacím.

V Praze dne 11. 3. 2019

Cyril Zákora
předseda
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Osoby ve Spolku k 31. 12. 2018
Statutární zástupce:
Cyril Zákora, předseda Výboru
tel. +420 777 732 040, email. zakora(zavinac)pride-cz.com
Statutární orgán (Výbor spolku):
Hana Jurajdová
Andrea Pavlištíková (od 7. 11. 2018), Hana Kušnírová (do 7. 11. 2018)
Zdeněk Moldrzyk
Ondřej Bouša
Další členové spolku:
Beňák David

Niklová Eliška

Blažková Marie

Nosál Igor

Čadová Lenka

Nováčková Hana

Erak Petar

Rozsypálková Lucie

Helešicová Barbara

Řezníčková Eva

Hlásková Alžběta

Salačová Lucie

Hofmanová Anna

Skárková Renata

Horáčková Marcela

Skokanová Darina

Hrušková Iveta

Stejskalová Monika

Jiráska Ondřej

Šimšová Šárka

Kotek Miloslav

Švejdová Jandová Markéta

Klíma Michal

Tauberová Markéta

Kučerová Martina

Tichá Kamila

Lazecká Anna

Vohralíková Juliana

Marková Dana

Výborný Ondřej

Mertová Johana

Vyoral Andrej

Moldrzyková Dana

Zárubová Jitka

Morozová Ljudmila

Zemánek Petr

Němcová Anna
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