
  Výroční zpráva za rok 2018 

Dětský
pr�vodce

rozvodem



                               Úvodní slovo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
Uplynulý rok 2018 bych nazvala rokem ,,plodným” po všech stránkách. Jak z hlediska biologického, tak i pracovního. Z pracovního pohledu se jednalo 
o navázání spolupráce se Statutárním městem Přerov, které nám poskytlo dotaci na provoz a činnost dětské skupiny pro Přerov a okolí. První děti z 
Přerova měly možnost si v období září - prosinec 2018 tento program vyzkoušet. Zpětné vazby, které jsme jak od dětí tak i od jejich rodičů získali, 
byly potěšující a pro naši další činnost motivující. Dovolím si některé reakce uvést: ,,Díky svojí zkušenosti mohu pomoci druhým dětem. Rozvod 
rodičů nebyla moje vinna. Rádi bychom v kroužku pokračovali. Můžete vymyslet pokračování.” Od rodičů jsme se dozvěděli, že z jejich pohle-
du jsou děti po kroužku otevření, uvolnění, umějí lépe o svých pocit pocitech mluvit a vyjádřit je.   
Dětský průvodce rozšířil své průvodcovské řady o další nadšence, které mají zájem tento program realizovat ve své organizaci. Navštívili jsme organi-
zaci KOTEC, o. p. s. (Centrum podpory rodiny Tachov) a dále jsme se potkali se sociálními pracovnicemi z místního OSPOD a soudkyněmi, kde jsme 
sdíleli naši praxi a poznatky z práce s doprovázející dětskou skupinou. Tato velmi obohacující výměna zkušeností, názorů a praxe ve mě vzbudila pocit 
naděje ve smyslu úspěšného a efektivího fungování multisdisciplinárního týmu v rámci Cochemské praxe pro Tachov a okolí a tím i zefektivnění práce 
s rodinami v obdodí rozvodu/rozchodu. S KOTECem jsme se dohodly na další spolupráci ve smyslu pravidelného setkávání se a sdílení dobré praxe. 
Dalším úspěchem v roce 2018 bylo vytvoření gendrově vyvážené průvdcovské dvojice pro město Přerov a okolí. Touto dvojící se stali Mgr. Ondřej 
Toth a Bc. Tereza Chobotská, kteří vedou již několik let Kluby v Rodinném centru U Mloka v rámci organizace P-centrum. Tato dvojice zastoupila 
průvodkyně Terezu Vránou a Martinu Schotlivou, které odešly na mateřskou ,,dovolenou” a začaly si plnit své rodičovské povinnosti.  
Kromě Tachova jsme sdíleli dobrou praxi i v jiných městech a to například Praha, Náchov, atd..  
Dětský průvodce rozvodem se zúčastnil na podzim 2018 Mezioborového setkání v Olomouci, kde jsme hovořili o službách v rámci Olomouckého kra-
je a jejich vzájemného propojení a nastavení spolupráce (NNO, OSPOD, Probační a mediační služba, školní psychologové, psychiatři, atd.). Doufáme, 
že se nastavením pravidelncých setkání odborníků posuneme alespoň o malý krůček ke vzájemné spolupráci a zefektivnění pomoci rodinám s dětmi.  
I přes mateřská omezení hlavních členek organizce se Dětský průvodce rozvodem snažil nezahálet a pracoval alespoň v omezením režimu, na budování 
dobrého jména, zajištění stabilního týmu a kvalitní nabídky služeb pro rodiny v krizi.  
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pomáhají Dětskému průvodci rozvodem, z.s. při jeho aktivitách a budu se těšit na další spolupráci v 
roce 2019. 

                  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 2018 a cíle na rok 2019  

Aktivity v roce 2018:  

• Návštěva Nadace Terezy Maxové dne 8.1.2018 s cílem shrnout aktivity v organizaci CEPP Nový Jičín, kam se v roce 2017 implementoval programu 
pro děti, který podpořila NTMdětem. Ze strany Nadace byla nabídnuta další spolupráce při implementaci dětských skupin do dalších poraden, orga-
nizací.  

• Navázána spolupráce s OSPOD Přerov. Získání dotace na činnost spolku ve výši 40.000Kč. Program pro děti proběhl v období září - prosinec 2018. 
Vznik nové průvodcovské dvojice pro Přerov - Mgr. Ondřej Toth, Bc. Tereza Chobotská. Na příští rok se počítá s touto průvodcovskou skupinou pro 
Přerov. Ke konci roku 2018 byla podána žádost o dotaci na rok 2019.  

• Dětský průvodce rozvodem, z.s. se stal členem pracovní skupiny Děti, mládež, rodina v rámci Komunitního plánování Statutárního města Olomouc.  

• Dne 13.11. 2018 -  účast předsedkyně na Mezioborovém setkání (pořádáno koordinátorkou Týmu pro mládež Olomouc). Přislíbena účast ze strany 
spolku na dalších setkáních. 

• Setkání s novou vedoucí OSPOD Olomouc pí Andreou Kafkovou, navázání spolupráce pro další rok s ohledem na ,,oživení” dětské skupiny v Olo-
mouci. 

• Inovace a úprava webových stránek, moderní verze, úprava záložek a prohlížeče.  

• Navázání nové spolupráce s paní Ing. Andreou Gogelovou, která povede od roku 2019 účetnictví organiace. Zajištění projektové manažerky paní 
Ing. Jany Mrázové. 
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Cíle na rok 2019:  

• V Rodinném centru Sluníčko v Přerově proběhne 11.2.2019 beseda o dětské podpůrné skupině Dětský průvodce světem rozvodu.  

• V Přerově začně dětská skupina od 11.3.2019 a bude trvat do 03.06.2019. Prostory nám zapůjčilo Statutární město Přerov, oddělení péče o rodinu a 
dítě.  

• Realizace dětských podpůrných skupin v období březen až prosinec 2019 v Olomouci a v Přerově. V Olomouci budeme znovu nabízet dětskou sku-
pinu od října 2019 do prosince 2019. Program bude probíhat v Rodinném centru OLIVY. V rámci této nabídky proběhnou jednání na OSPOD Olo-
mouc, OS Olomouc. V červnu 2019 plánujeme uspořádání besedy pro možné zájemce o program tzv. prožitková hodina,kde si budou moci přede-
vším rodiče vyzkoušet různé techniky práce s dětmi a dozvědět se více informací k programu.  

• V roce 2019 plánujeme nabídnout realizaci dětských skupin na rok 2020 i dalším městům v rámci Olomouckého kraje. 

• Během roku 2019 budeme hledat nového průvodce pro Olomouc a okolí. 

• Propagace dětských podpůrných skupin mezi děti a rodiče (propojení spolupráce s Divadlem Tramtarie, škol, natočení spotu).  

• Intenzivní spolupráce s projektovou manažerkou. Budování nabídky služeb spolku a zajištění finanční stability organizace.  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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 

Průvodci/lektoři dětí v jednotlivých městech: 

• 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 + Třinec Rodinné centrum Sluníčko 
V roce 2018 přibyli další průvodci:  
• Bc. Tereza Chobotská - průvodkyně pro Přerov  
• Mgr. Ondřej Toth - průvodce pro Přerov 
• Mgr. Markéta Klausová - průvodkyně pro Tachov a okolí 
• Bc. Kristýna Stolcová - průvodkyně pro Tachov a okolí  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Identifikační údaje organizace: 
Dětský průvodce rozvodem, z.s.  
předsedkyně spolku: Bc. Tereza Vránová 
Vznik: 23.03.2017 
Sídlo: Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc 
Mobil: +420774 989128 
IČO: 05925941 

email: detskypruvodce@gmail.com 
web: detskypruvodcerozvodem.cz 
Bankovní spojení:  
2601195893/2010, Fio banka,a.s. 
Datová schránka: wz2kf9p
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      Hospodaření spolku v roce 2018 
 

  ROZVAHA 
        ve zkráceném rozsahu 

      ke dni 31.12.2018 

   ( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky 

Dětský průvodce rozvodem, z.s. Stiborova 594/21 
Olomouc 
779 00 

IČO

592594
1

Označení AKTIVA
číslo 
řádk
u

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
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A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 26

B. I. Zásoby celkem 7

B. II. Pohledávky celkem 8

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 26

B. IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem Součet A. až B. 11 26

Označení PASIVA
číslo 
řádk
u

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 -49 -4

A. I. Jmění celkem 13

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 -49 -4

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 75 4
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B. I. Rezervy celkem 16

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 75 4

B. IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem Součet A. až B. 20 26

Sestaveno dne: 05.04.2019

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

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
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                  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

                  ve zkráceném rozsahu  

                       ke dni 31.12.2018 
              ( v celých tisících Kč ) 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dětský průvodce rozvodem, z.s. Stiborova 594/21 
Olomouc 
779 00 

IČO

592594
1

Označe
ní TEXT

Číslo 
řádk
u

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 19 19

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3
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A. III. Osobní náklady 4 50 50

A. IV. Daně a poplatky 5

A. V. Ostatní náklady 6

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8

A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 10 69 69

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 113 113

B. II. Přijaté příspěvky 13

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 2 2

B. IV. Ostatní výnosy 15

B. V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 115 115

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 46 46

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19 46 46
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Sestaveno dne: 05.04.2019
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
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Děkujeme našim partnerům, podporovatelům projektu, spolupracujícím organizacím a soukromým 
dárcům za pomoc a důvěru v roce 2018. 
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