






        Výroční zpráva za rok 2017 



       Úvodní slovo předsedkyně 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	   
Uplynulý rok 2017 byl rokem, kdy Dětský průvodce rozvodem, z.s. právně vznikl a zapsal se mezi neziskové organizace v 
České republice.  Z ,,pouhého” projektu pod názvem Dětský průvodce světem rozvodu vznikl zapsaný spolek, který jednak 
pokračoval v ,,kroužcích” pro děti a dále se rozšířil i o další aktivity, které jako organizace můžeme nabízet rodinám s dětmi 
např. pořádání besed, bezplatné poradenství pro rodiče v době rozvodu/rozchodu, aj.  
Ve svých aktivitách zaměřených na pomoc dětem v období, kdy se jim rodina rozpadá, jsme nabízeli podpůrné dětské skupi-
ny v Olomouci a blízkém okolí. V Novém Jičíně ve spolupráci s příspěvkovou oragnizací CEPP (Centrum psychologické 
pomoci) se realizoval první běh podpůrné dětské skupiny pod názvem ,,Dětský průvodce světem rozvodu”. Důvěru a finanční 
pomoc nám dali dvě nadace Naše dítě a Tereza Maxová dětem, kteří se staly podporovateli tohoto projektu. Díky těmto partnerům byla tato aktivita 
úspěšná a pomohla rozšířit nabídku pomoci dětem v Novém Jičíně, která bude i nadále organizací nabízena v jednotlivých etapách roku 2018.  Na jaře 
2017 se v Olomouci už po několikáté uskutečnil program pro děti, který se uskutečňuje již od roku 2015 v prostorách Rodinného centra OLIVY. Dě-
tem z olomoucké skupiny poskytly dva firemní dárci potřebné pomůcky, které dostává každé dítě při zahájení programu (pracovní sešit a v závěru se-
tkání dřevěná krabička pro tvorbu Truhlice tajemtsví). Dětský průvodce dostal od soukromého donora paní Petry Kubíčkové ze Šternberka, vyrobenou 
postavu skřítka Emouše, který děti provází pracovním sešitem a stal se i nedílnou součástí loga organizace. 
Zásadní podporou jsme obdrželi od paní Markéty Novákové, která vede organizaci Cochem, z.s. a snaží se o implementaci Cochemské praxe v ČR. 
Díky navázání této spolupráce došlo k intenzivnímu šíření informací o práci s dětmi v rámci podpůrných dětských skupin i mezi odbornou veřejnost 
např. v odborných článcích, na konferencích, v televizi, a jiných mediích. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pomohli Dětskému průvodci rozvodem, z.s. při jejím zrodu a v prvním roce fungování a budu se těšit 
na další spolupráci v roce 2018. 

                 Bc. Tereza Vránová  
          předsedkyně zapsaného spolku 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 Poslání organizace 

Poslání organizace  

Dětský průvodce rozvodem, z.s. si klade za cíl podporovat a pomáhat dětem a jejich rodičům v situaci, kdy došlo/dochází/nebo také dojde k rozpadu 
rodinu vlivem rozchodu/rozvodu rodičů.  

Předmětem činnosti spolku:  

•  realizace podpůrných dětských skupin pod názvem Dětský průvodce světem rozvodu 
•  pořádání besed a vzdělávacích aktivit zaměřených na rodinu v krizi 
•  poradenství v oblasti rozvodové problematiky 
•  šíření informací o dětské podpůrné skupině, s názvem Dětský průvodce světem rozvodu, mezi odbornou veřejností (soudy, OSPOD, neziskové   

oragnizace, atd) ale i mimo ni.  
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       Přehled aktivit za rok 2017 a cíle na rok 2018  

Aktivity zapsaného spolku v roce 2017:  

• V červnu jsme se s příspěvkem o práci s dětmi v rámci programu Dětský průvodce světem rozvodu účastnili konference manželských a rodinných 
poradců v Brně, ka jsme byli pozváni organizátory.  

• V září jsme vytupovali v Olomouci ve spolupráci s Cochemskou praxí v ČR paní Markétou Novákovou na semináři k zavádění cochemské praxe. 
Náš příspěvek se týkal nabídky návazné služby pro děti - dětský skupina. Tohoto semináře se účastnila odborná veřejnost (soudci, advokáti, sociální 
pracovníci na OSPOD, mediátoři, aj.) 

• V období červenec až prosinec 2017 podpořily nadace Naše dítě a Tereza Maxová dětem  projekt etablování dětské podpůrné skupiny v Centru psy-
chologické pomoci v Novém Jičíně. Byla navázána intenzivní spolupráce s příspěvkovou oragnizací, kdy jsme pomohli s realizací prvního běhu této 
podpůrné  dětské skupiny v organizaci. Proběhlo vzdělávání budoucích lektorů a jejich vedení při práci se skupinou dětí.  

• V Říjnu 2017 Česká televize natáčela reportáž o dětské skupině pro hlavní Události na stanici české televize. O dětském průvodci a způsobu práce 
napsal odborný časopis Školní poradenství v praxi č. 6/16. 

• V rámci spolupráce s další neziskovou organizací z Olomouce Snoezelen - povzbuzení jsme nabízeli veřejnosti besedy s předsedkyní spolku paní Bc. 
Terezou Vránovou, na témata týkající se podpory a pomoci dětem a rodinám v době rozpadu rodiny.  

Cíle zapsaného spolku na rok 2018:  

• Realizace podpůrných skupin v období únor až duben 2018 v Olomouci a v Přerově. V Olomouci bude dětská skupina probíhat od 01.02.2018 v Ro-
dinném centru OLIVY. V rámci navázání spolupráce s městem Přerov a orgánem sociálně právní ochrany dětí by se měl uskutečnit první běh pro-
gramu pro děti v rámci města Přerova a to od 06. 02. 2018. 

• Rozšíření nabídky podpůrné skupiny o program pro starší děti ve věku 13 - 17let. 
• Posílení řad lektorů o další členy/dobrovolníky, kteří budou mít zájem pracovat s touto cílo-

vou skupinou a tím i zajistit stabilizaci lektorského týmu.   
• Propagace činnosti zapsaného spolku mezi laickou veřejnost. 
• Šíření informací o způsobu práce s dětmi, realizace skupin v dalších městech.  
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      Organizační struktura spolku a kontakty 
 

Předsedkyně zapsaného spolku:       

Bc. Tereza Vránová 	 	 	 	 	 	 	 
detskypruvodce@gmail.com 
+420774989128 

Tajemnice zapsaného spolku:  
Ing. Michaela Žižková 

 
Pokladnice:  
Mgr. Martina Schotliová 

Lektoři:  

• Bc. Tereza Vránová 
• Mgr. Martina Schotliová 
• Mgr. Martina Lazaridisová - Nový Jičín CEPP 
• PhDr. et Mgr. Marie Blažková - Nový Jičín CEPP 
• Mgr. Michaela Pindórová - Karviná Rodinné centrum Sluníčko 
• Mgr. Lenka Kalníková -  Karviná Rodinné centrum Sluníčko 
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Identifikační údaje organizace: 
Dětský průvodce rozvodem, z.s.  
předsedkyně spolku: Bc. Tereza Vránová 
Sídlo: Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc 
Tel.: +420774 989128 
IČO: 05925941 
Vznik: 23.03.2017 
email: detskypruvodce@gmail.com 
web: detskypruvodcerozvodem.cz 
Bankovní spojení: 2601195893/2010, Fio ban-
ka,a.s. 
Datová schránka: zt27ou

mailto:detskypruvodce@gmail.com
mailto:detskypruvodce@gmail.com
mailto:detskypruvodce@gmail.com


       Finanční zpráva výnosy a náklady 
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Výsledovka analyticky Strana 1
Dětský průvodce rozvodem, z.s. Rok: 2017 Dne: 06.03.2018 Tisk vybraných záznamůIČ: 05925941

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady

Spotřeba materiálu501 0,00 1 802,001 802,001 802,000,00
501000 1 802,001 802,001 802,000,00Spotřeba materiálu 0,00

50x Spotřebované nákupy 1 802,00 0,00 1 802,001 802,000,00

Náklady na cestovné512 0,00 10 383,0010 383,0010 383,000,00
512000 10 383,0010 383,0010 383,000,00Náklady na cestovné 0,00

Ostatní služby518 0,00 7 999,007 999,007 999,000,00
518000 7 999,007 999,007 999,000,00Ostatní služby 0,00

51x Služby 18 382,00 0,00 18 382,0018 382,000,00

Mzdové náklady521 0,00 88 500,0088 500,0088 500,000,00
521000 88 500,0088 500,0088 500,000,00Mzdové náklady 0,00

52x Osobní náklady 88 500,00 0,00 88 500,0088 500,000,00

Jiné ostatní náklady549 0,00 319,76319,76319,760,00
549000 320,00320,00320,000,00Jiné ostatní náklady 0,00
549999 -0,24-0,24-0,240,00Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,00

54x Ostatní náklady 319,76 0,00 319,76319,760,00

0,00 109 003,76 0,00 109 003,76109 003,76Náklady celkem

Výnosy

Provozní dotace691 48 445,00 48 445,0048 445,000,000,00
691000 48 445,0048 445,000,000,00Provozní dotace 48 445,00

69x Provozní dotace 0,00 48 445,00 48 445,0048 445,000,00

0,00 0,00 48 445,00 48 445,0048 445,00Výnosy celkem

-60 558,76Hospodářský zisk celkem
-60 558,76Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.01.2018



Děkujeme našim partnerům, podporovatelům projektu, spolupracujícím organizacím a soukromým dárcům 
za pomoc a důvěru v roce 2017. 
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Soukromá dárkyni - paní Petra Kubíčková ze Šternberka, která vytvořila postavu skřítka Emouše a tato loutka slouží, jako po-
můcka při práci ve skupině dětí.


