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 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY   
 
 
Vážení a milí přátelé F POINTU, 
 
další naše zpráva, tentokrát o tom, co bylo v roce 2018, je 

tady.  

Je o tom, jak jsme provozovali sociální službu, vykonávali 

sociálně právní ochranu dětí, vzdělávali a šířili křesťanské 

kulturní hodnoty. U toho posledního bych se ráda zastavila. 

Často se nás totiž kdekdo ptá, jak to děláme s tím 

křesťanstvím, když se u nás objevují lidé z tolika různých 

národů a náboženských směrů. To musí všichni přijmout 

křesťanství či co?  Ale kdeže, v tom přece křesťanství vůbec 

nespočívá. Nějaký guru snad může donutit lidi, aby ho slepě 

následovali, pod pohrůžkou nebo manipulací, ale nikoho 

nemůže ani tak donutit, aby svobodně ze srdce uvěřil 

v Krista. Křesťanství je totiž láska. A k lásce nelze donutit. 

Opravdové křesťanství, jak my ho chápeme, je nefalšovaná 

láska ke Kristu a skrze to láska k lidem.  

A hned je z toho další otázka. To máme tedy milovat všechny a pozvat sem třeba všechny 

cizince a každému všechno dovolit? Opět musím říct: Ne. Rodiče přece také nemilují dítě 

tím, že mu všechno dovolí a všude ho pustí. Dobrý rodič dá svému dítěti hranice a miluje ho 

tím, že hledí do budoucna. Co se stane za deset, dvacet let, když se dítě teď naučí vztekat, 

nebo když se naučí trpělivosti? 

Myslíme proto na budoucnost. Tím že poskytneme lidem v nouzi pomoc, dáváme jim malý 

kousek své lásky pro jejich budoucnost. To, že se postaráme o děti, kterým rodiče nemohou 

poskytnout času a podpory tolik, co mají jiné děti, protože jsou třeba nemocní nebo 

v problémech, či neumí jazyk, to je malý kousek lásky nejen pro ně, ale i pro všechny jejich 

spolužáky, budoucí zaměstnavatele a v neposlední řadě i pro všechny jejich sousedy ve 

městech a vesnicích našeho kraje, až tyto děti dospějí. To, že se na nás školy, úředníci a další 

instituce mohou spolehnout, když něco slíbíme, že to tak bude, to je kousek lásky k celé naší 

společnosti, protože si přejeme, aby se jeden mohl spolehnout na druhého. To že si 

nehrajeme na náboženství, a nesnažíme se o nějakou pěknou fasádu, to je náš kousek lásky 

pro svět. Protože není nic horšího než ten, kdo dnes hlásá, že je křesťan, a zítra nám bude 

lhát, podvádět nás a zneužívat pro svůj prospěch.  

Žít podle křesťanské lásky neznamená, že jsme všichni věřící. Mít tým obětavých a 

poctivých  pracovníků je už tak vysoká laťka, nikoho nesoudíme podle víry. A zejména ne 

klienty sociální služby. Ale také se nechceme zaplétat do symbolů a praktik jiných 

náboženství. 

.  

Ing. Dana Fiedlerová 
19. června 2019 v Jihlavě  



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Statutární zástupci 

Ing. Dana Fiedlerová – předsedkyně, ředitelka 

Radim Fiedler, DiS. – místopředseda, zástupce ředitele 

Počet zaměstnanců: 29, z toho 10 osob na plný pracovní úvazek, ostatní na dohodu o 
provedení práce. 
 

Hlavní činnost, kterou jsme v roce 2018 vykonávali nejvíce 

 Sociální služba 

 Sociálně-právní ochrana dětí 

 Vzdělávání 

 Osvěta a šíření křesťanských duchovních hodnot 

Administrativa, technické práce a povinnost stálého vykazování činnosti ani v tomto roce 

nezmizely, ale když už jsme se to konečně naučili dělat, tak je na obzoru zase nějaká změna, 

aby bylo v dalších letech všechno jinak. Ministři, už nás prosím nechte v klidu pracovat! 

Organizační struktura 

  



Aby ředitelka do všeho nemluvila úplně sama, tak jsme zavedli tyto orgány: 

Členská schůze – tvoří ji všichni členové spolku 

Výbor – je sestaven ze statutárních zástupců 

Rada spolku – kromě statutárních zástupců je členkou rady Bc. Andrea Chvátalová 

Ředitelka stejně do všeho mluví, ale jinak každou činnost má na starosti někdo, kdo tomu 

rozumí nejvíc: 

Sociální službu tři sociální 

pracovnice: Jaroslava Varodi, 

DiS., Bc. Andrea Chvátalová, 

Mgr. Radka Dolíhalová  

Sociálně-právní ochranu dětí: 

Bc. Andrea Chvátalová 

Vzdělávání: Ing. Tereza 

Habrová 

Křesťanské aktivity: Radim 

Fiedler, DiS. 

Ekonomickou administrativu: 

Mgr. Marie Zemanová 

Technické práce: Radim Fiedler, 

DiS. 

 

Tým pracovníků by nic nezmohl 

bez odborných pracovníků, 

pracovníků v sociálních 

službách, tlumočníků, 

administrativních, pomocných a 

technických pracovníků, kteří 

kvalitně, ale levněji než firmy, 

sami programují webové 

stránky, upravují prostory, 

vyrábí pomůcky. Tím se 

chováme šetrně ke státnímu 

rozpočtu. Jenom pro účetní 

servis, pojištění, audit a další 

odbornosti využíváme 

renomované firmy, například banku FIO. 

 

Co bychom byli bez práce dobrovolníků! A sami zas dáváme dál - umožňujeme školám a 

rekvalifikačním kurzům praxi pro jejich studenty. Na kvalitu práce a hlavně na naše zdravé 

úsudky dohlížejí dva supervizoři: PaedDr. Zdeněk Martínek a Radim Fiedler, DiS. 

  



 SPOLUPRACUJEME  

 Kraj Vysočina 

 Statutární město Jihlava 

 Školy a školky v Jihlavě i v Kraji Vysočina 

 Pedagogicko-psychologické poradny  

 NIDV 

 Městská policie Jihlava 

 Policie České republiky – Odbor cizinecké policie 

 MVČR - Oddělení azylové a migrační politiky v Jihlavě 

 Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Jihlava 

 Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s 

 Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina 

 Centrum pro rodinu Vysočina 

 Středisko křesťanské pomoci Jihlava  

 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

 Klášter Bratří Minoritů Matky Boží 

 Evangelická církev metodistická 

 KOUS Vysočina 

 Oblastní charita Jihlava 

 Občanská poradna Jihlava 

 Občanská poradna Třebíč 

 STŘED z. ú. 

 Vodácký klub Jihlava 

 Zámecká stáj Plandry 

 Bazén Evžena Rošického 

 Stanice Pavlov o.p.s.  

 Spolek Zaedno 

 

 

 
 
 
 



Většinou spolupráce spočívá v odkazování klientů na jiné služby, pokud jde o službu, kterou 
neposkytujeme, zprostředkujeme klientovi kontakt na další organizaci či instituci dle jeho 
potřeb: Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Jihlava, Oblastní Charita Jihlava, Občanská 
poradna Jihlava, Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, Centrum pro 
rodinu Vysočina, Středisko křesťanské pomoci Jihlava, Pedagogicko-psychologické poradny. 
S pracovníky Občanské poradny Třebíč a STŘED z.ú. jsme také konzultovali například 
způsob vykazování dat aj. 
 
S kolegy z Diakonie Českobratrské církve evangelické konzultujeme některé případy klientů 
a pomáhají nám také s překlady. Dvěma našim klientům v existenční tísni pomohli řeholníci 
z Kláštera Bratří Minoritů Matky Boží, kteří jim věnovali stravenky v hodnotě 2 100 Kč. 
Evangelická církev metodistická nám poskytuje zázemí při aktivitách pro děti v parku. 
 
V rámci integračních aktivit působíme na školách a školkách ve všech okresech Kraje 
Vysočina a spolupracujeme též s NIDV.  Účastníme se vzdělávacích a diskusních aktivit 
NIDV. Pedagogové se zase účastní našich vzdělávacích programů. Zástupci NIDV i škol jsou 
pravidelnými hosty na našich diskusních panelech. 
 
Během letního klubu opakovaně 
spolupracujeme s Vodáckým 
klubem Jihlava, Zámeckou stájí 
Plandry, Bazénem E. Rošického a 
nově jsme s dětmi navštívili 
záchrannou stanici v Pavlově. 
Městská policie Jihlava pro děti 
připravuje preventivní program.  
 
Dotazy klientů konzultujeme často 
s Policií České republiky – odborem 
cizinecké policie a MVČR, nebo s  
Oddělením azylové a migrační 
politiky v Jihlavě MVČR. Jim pak 
poskytujeme pomoc být 
opatrovníkem pro cizince, které se nedaří zastihnout na adrese pobytu. Jsme připraveni 
cizince v některých záležitostech zastupovat.  
 
Studentům Soukromé vyšší odborné školy sociální, o. p. s pravidelně prezentujeme naši 
činnost a umožňujeme jim výkon praxe. Spolek Zaedno posílá časopis pro vícejazyčné děti a 
multikulturní výchovu a pořádá soutěž Vícejazyčnost je bohatství, které se s dětmi 
účastníme.  
 
Jsme členové Koordinačního uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina, kde naše 
ředitelka je zároveň členkou výkonné rady.  Díky grantové podpoře KOUS jsme mohli 
uspořádat několik akcí navíc. 
 
Žádné naše aktivity by nemohly probíhat bez podpory státu, Kraje Vysočina a Statutárního 
Města Jihlava. S Krajem Vysočina jsme v minulém roce spolupracovali také v rámci Týdne 
sociálních služeb a Týdne pěstounství. Pracovníci města se účastní našich akreditovaných 
vzdělávacích programů a objednávají vzdělávání pro pěstouny.  



 SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
 
Máme registrovanou sociální službu sociální rehabilitaci - ID 4455468, od 1. 1. 2017, pro 
Kraj Vysočina. 
 
Registrovanou sociální službu poskytujeme formou ambulantních a terénních aktivit. 
Řídíme se Zákonem o sociálních službách. 
 
 

Naplnění základních činností ze zákona 
 

a) nácvik dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění – praktická výchova k 
základním společenským dovednostem (komunikační dovednosti, společensky 
přijatelné chování, hygienické návyky, hospodaření s finančními prostředky aj.) 
formou individuální péče a klubových aktivit. Praktická výchova je úzce propojena s 
výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi 
 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – terénní práce v 
komunitách za účelem zkontaktování, zprostředkování nových vztahů vně komunity, 
klubové a multikulturní akce za účelem zkontaktování ohrožených osob s většinovou 
společností 
 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
 poskytování konzultace nad správným používáním českého jazyka (ústní i 

písemný projev imigrantů) osobám cílových skupin. Na prvním místě vždy 
řešíme situaci/problém, se kterým přijde sám uživatel. Jedná se o konzultace 
a praktický nácvik užívání českého jazyka hlavně v oblastech usnadňujících 
komunikaci s úřady a institucemi a také s veřejností (např. slovní zásoba, 
nácvik kontaktu se zaměstnavateli, s lékařem, se školou v případě dětí a jejich 
rodičů). Aktivita má individuální i skupinou formu 

 uživatelé mají možnost se také vzdělávat/cvičit v oblasti společenského 
chování a socio-kulturní orientaci včetně zvládání vztahů a porovnání kultur 
různých etnik a národů 

 uživatelé jsou dále aktivizováni v oblasti pracovního uplatnění a prevence 
osobní insolvence, dle potřeb lze zařadit další témata – kurzy, přednášky, 
tištěné materiály s užitečnými informacemi pro osoby cílové skupiny a 
motivační pohovory 
 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí – základní sociální poradenství a specifické poradenství spojené s 
hledáním řešení konkrétních problémů: pobyt imigrantů, pracovně právní vztahy, 
občanské soužití, sociální systém, zdravotnictví, školství; v případě potřeby 
doprovod uživatele, pomoc s vyplňováním dokumentů, zastupování, pomoc obětem 
obchodu s lidmi; práce s veřejností – snižování xenofobie a eliminace předsudků 
majority vůči osobám z jiného sociálního a kulturního prostředí. 

  



Výukový klub 

Navštěvují ho několikrát týdně více než dvě desítky 
dětí, převážně cizinci, většinou je jich plný dům 
v několika patrech. Děti, které do klubu chodí, se 
rapidně zlepšují ve škole, ale také se učí, jak žít 
v českém prostředí. Jsou rozděleny podle věkových 
kategorií. 
 
Čeština pro cizince 

Jedná se spíš o sociokulturní vzdělávání v češtině, 
protože pomáháme uživatelům především 
zorientovat se v českém prostředí, ale stručnému 
názvu „čeština“ oni lépe rozumí. V jednotlivých 
skupinách se jim věnuje několik lektorů, jedna 
skupina je dokonce vyčleněna pro rodiče s dětmi. 
Děti od 3 let pomůžeme zabavit, ty menší si hlídají 
rodiče sami. 
  
Kafe Point 

Aktivita průřezová určená nejen uživatelům 
sociální služby, kdy je vyhrazen čas k posezení, 
prostudování knih, časopisů, rozhovorům 
s pracovníky, setkávání s majoritou či lidmi z jiných 
minorit, čas pro získání nových zkušeností, 
dovedností i přátel. Zatím ji ale málokdo využívá.  
 
Poradna 

Poskytujeme základní poradenství cizincům a 
dalším osobám z cílových skupin. Za odborným 
posíláme do jiných organizací. Přesto se nám dveře 
netrhnou a někteří už musí stát frontu. Jsme rádi, 
když uživatelé nepřijdou pro radu pozdě, třeba 
když jim už hrozí sankce, vyhoštění nebo nějaké 
jiné represe. 
 

Opatrovnictví 

Cizincům, které nelze dohledat, se stáváme 
opatrovníky k převzetí jejich úředních dopisů, které 
si mohou u nás vyzvednout. Doručený dokument 
prostudujeme, a pokud se jedná o věci, v nichž 
můžeme zasáhnout, jsme ochotni jít v zájmu 
daného člověka i na soudní jednání, ale v roce 2018 
nic takového nebylo třeba.  
  



Terénní aktivity  

Výuková asistence ve školách 

Do mateřských, základních i středních škol 
chodí naši asistenti pomáhat dětem sžít se 
s prostředím a lépe se v něm zorientovat. 
Spolupracují úzce s učiteli i řediteli škol a 
také s rodiči dětí. Pokud je třeba, využijí 
tlumočníky. V roce 2018 výuková asistence 
probíhala v Jihlavě, Třešti, Telči, Třebíči, 
Velkém Meziříčí, Humpolci, Štokách, 
Batelově a Kojeticích.  
 
 

 

Výukové kluby pro cizince mimo Jihlavu 

Po  celé Vysočině pořádáme kluby, které 
dětem mohou pomoci se lépe zapojit do 
kolektivu a lépe prospět ve škole. Záleží to 
na poptávce, potřebě v daném místě i na 
finančních možnostech organizace. Klub je 
možné připravit i pro dospělé.  
V roce 2018 jsme měli kluby v Třebíči, 
Polné, Chotěboři, Černovicích, Bohdalově a 
v Humpolci.  
  
 

 

Depistáž a další terénní aktivity 

Do naší činnosti patří i zjišťování situace 

cizinců na Vysočině. Zjišťujeme vlastními 

výjezdy, spolupracujeme se školami i 

s úřady. Z výsledků pak vyhodnocujeme, 

kam je nejvíce třeba zacílit naši pomoc a 

otevřeme pak třeba klub v dané lokalitě. 

Naši pracovníci také pomáhají v terénu 

cizincům se základním poradenstvím, 

případně doprovodem. 

  



Ocenění naší sociální práce 

Oceněním nade vše jsou úspěchy 
klientů.  Děti, které se naučí mluvit 
česky, přestanou se bát a najdou si 
kamarády, děti, které si vedou dobře 
ve škole, dosáhnou vzdělání nebo 
najdou dobrou práci, rodiče, kteří 
pochopí, co je v naší zemi žádoucí, 
klienti poradny, kteří díky nám vyřeší 
svůj problém, manželé, kteří nemusí 
krást, aby neumřeli hlady, protože 
našli díky nám v té nejhorší chvíli 
práci… 
Oceněním existenčním je, když nás 
podpoří naši donátoři a nemusíme se 
strachovat, jestli bude na mzdy, na 

pomůcky a na nájem. Obrovským oceněním je pro nás důvěra úředníků, kteří nás berou za 
partnery a kontrolují naši práci, a důvěra státu, který nás kontrolami příliš nezatěžuje.  

Oceněním od škol, kam docházíme za dětmi, je, když nás zmíní  při jednání na schůzkách 
města, kraje, že je naše práce pro ně důležitá. Většina škol to dělá a velmi nás to těší, ale jsou 
i takové, které na nás zapomínají, přestože jim pomáháme s mnoha dětmi, a ještě připíšou 
naše zásluhy někomu jinému. 

Jsme vděčni Magistrátu města Jihlavy, že oceňuje pracovníky sociálních služeb, zejména ty, 
kteří nejsou nikde vidět, ale jejich práce je nezměrná. 
 

V roce 2018 byla Mgr. Marie 
Zemanová oceněna Magistrátem 
města Jihlavy za dlouhodobou 
příkladnou, pečlivou a obětavou 
práci, která není zcela v první linii 
viditelnosti, ale o to více je 
důležitá, za stmelování pracovního 
kolektivu a spolehlivost ve všech 
vypjatých i obyčejných 
momentech – to vše v oblasti 
sociálních služeb, a to především 
pro děti s omezeným rodinným 
zázemím.  



Sociální služba v číslech 

 
Celkový počet podpořených osob: 595 
Celkový počet uskutečněných intervencí: 6730 
Čas strávený přímou péčí o uživatele (v hod): 9298 
 

Aktivita: Počet osob v aktivitě 

Výuka ČJ dospělí   61 

Výukové kluby pro děti  117 

Výuková asistence ve školách  161 

Poradna  182 

Terénní práce   61 

Letní klub   48 

Sociokulturní aktivity    52 

 
Poznámka k vykazování dat: 
Vzhledem k metodice vykazování se počet kontaktů/intervencí v ročním výkaze pro MPSV 
(OK Služby poskytovatel) liší od dat, které čtvrtletně vykazujeme Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina. V předchozích letech jsme ve výkaze pro MPSV počítali počty kontaktů/intervencí 
dle počtu uživatelů, ovšem podle metodik krajského úřadu se kontakty/intervence počítají 
dle počtu pracovníků, kteří intervenci poskytují.  
 
V roce 2019 vykazování dat sjednotíme dle metodiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
 

 
 
 
 
Ostatní:  
Barma, Brazílie, Čína, Francie, Gruzie, Holandsko, Indie, Itálie, Jižní Korea, Kosovo, Kuba, 

Libye, Maďarsko, Maroko, Německo, Nepál, Nigérie, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 

Srbsko, Jemen, Sýrie, Španělsko, Tunisko, Uzbekistán, Velká Británie  
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Přehled mimořádných akcí pořádaných  
v roce 2018 
 

Pro děti 
 Velikonoční tvoření 

 Letem světem (sportovní den) 

 Hurá na prázdniny 

 Letní klub 

 Výlet do Prahy: Vyhlášení výherců 

soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“ 

 Mikulášská besídka 

 Šťastné a veselé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociokulturní akce pro uživatele a veřejnost 

 Moldavská večeře 

 

Aktivity pro odbornou veřejnost 

 Diskusní panel: Sociální služba pro žáky 

cizince 

 

Semináře pro pracovníky sociálních 

služeb 

 V průběhu roku pořádáme 

akreditované vzdělávací semináře pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách, viz kapitola Vzdělávání.    



Příklady dobré praxe 

Zoufalá žena 

 
Netvrdíme, že všichni cizinci se dostanou do problémů nevědomky, nepodporujeme a 

neobhajujeme nezákonné jednání, kterého se tito lidé také někdy dopouští. Praxe nám 

ovšem potvrzuje naši domněnku, že když někdo vědomě porušuje zákony, hledá poté 

pomoc zcela jinde, než v sociální službě.  

Mnoho cizinců se do velkých problémů dostane z neznalosti jazyka, prostředí, systému… 

Minulý rok jsme se setkali s učebnicovým příkladem takovéto situace: 

Žena do ČR přicestovala před několika lety za prací, zanedlouho po příjezdu potkala muže, 

kterého si brzy vzala. V manželství zažívala domácí násilí. Když už byla situace neúnosná, 

podala na manžela trestní oznámení, na jehož základě byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody. To už spolu měli syna.  Protože se žena ocitla v cizí zemi, bez jakékoliv podpory, 

souhlasila, aby byl syn svěřen do péče rodičům manžela, a odcestovala zpět do země 

původu. Po pár letech se vrátila do Čech, kde zjistila, že jim s manželem vznikly společné 

dluhy: za pronájem městského bytu, za internetové služby a další. Od té chvíle neznala 

obvyklou pracovní dobu, denně dělala přesčasy, aby mohla splácet.  

Když se byla na Magistrátu města Jihlavy dotazovat na dluh z pronájmu, sdělili jí, že je zde 

možnost požádat o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení, který činil bezmála 180 000 

Kč. Chtěla se o této možnosti dozvědět více, proto se na nás obrátila. Vzhledem k povaze 

dotazu jsme doporučili služby Občanské porady v Jihlavě a na žádost jí zprostředkovali 

kontakt. Po dvou měsících ale vyhledala naše služby znovu a požádala nás, abychom jí 

pomohli sepsat žádost o prominutí dluhu. V občanské poradně totiž měli ten den zavřeno a 

byl to poslední termín pro podání žádosti pro Zastupitelstvo města Jihlavy. Sociální 

pracovnice ženě vysvětlila, že v rámci naší činnosti jí může pomoci podrobně popsat její 

obtížnou životní situaci. Tento popis ona pak přiložila k žádosti o prominutí dluhu. 

Protože k nám žena již nepřišla, neměli jsme žádnou zpětnou vazbu, jak tento příběh 

dopadl, až do chvíle, kdy sociální pracovnice procházela webové stránky Města Jihlavy a 

náhodou narazila na usnesení ze zasedání zastupitelstva, kde bylo uvedeno, že dluh byl 

ženě prominut.   

 

Je důležité mít na koho se obrátit, když si nevím rady. Někdy stačí jen 

zformulovat myšlenku, přání…, protože umění srozumitelně se vyjádřit může 

život zásadně změnit k lepšímu. 

 

 

 

 

  



Davidův úspěch 

 
Oslovila nás třídní učitelka mongolského chlapce (říkejme mu David), který byl v posledním 

ročníku na střední škole technického typu. Přišla se poradit, co má dělat s žákem cizincem, 

kterého čeká státní maturita. Všichni víme, že maturitní zkouška z českého jazyka a především 

slohová práce jsou i pro mnohé české studenty těžkou překážkou. Cizinci často končívají po 4 

letech studia bez maturity a tedy bez vzdělání. Nechtěli jsme to jen tak vzdát. Rozhodli jsme se, 

že to nějak zkusíme, a nabídli jsme paní učitelce možnost pomoci s přípravou na zkoušku. 

Domluvili jsme se, že chlapec bude chodit jedenkrát týdně na sociokulturní český jazyk a 

budeme ve spojení s paní učitelkou, která mu zadá téma k procvičení. My s ním probereme dané 

možnosti a hlavně znovu vysvětlíme nedostatky.  

Dále už slova naší odborné pracovnice, která se chlapci věnovala: 

Při první návštěvě si David přinesl na kusu papíru, vytrženého ze sešitu, práci na téma zážitek 

z prázdnin. Mělo to být vyprávění. Avšak mělo nejen gramatické chyby, ale i špatný slovosled, 

chybné tvarosloví, a navíc žádná zvratná zájmena. V chlapcově výrazu jsem zahlédla, že se mnou 

nesouhlasí. Proč by měl opravovat slovosled, když takhle mluví a všichni mu rozumějí.  Proč by 

nemohl užívat výrazy, které ve své práci použil. Těch proč bylo daleko více a já jsem viděla, že se 

tímto způsobem nikam neposuneme a naše konzultace budou ztrácet smysl. A čas, který oba 

budeme věnovat přípravě, bychom mohli předat někomu jinému. Rozhodla jsem se změnit 

způsob přístupu k danému požadavku. Bylo nutné prokousat se nejdříve gramatikou, opakovaně 

vysvětlovat správné skloňování a časování, významy slov a slovních spojení, přirovnání. Slohové 

práce se postupně začaly zlepšovat. Vysvětlovala jsem mu, jak by reagoval Čech, jaké slovní 

obraty by použil. Při jedné z posledních návštěv, krátce před dnem D, jsme si s Davidem znovu 

objasnili pravidla a zásady psaní jednotlivých slohových útvarů a případná úskalí možných témat. 

Uběhlo několik dní, měla jsem jiné klienty a úkoly a na Davida jsem skoro pozapomněla. Jedno 

odpoledne se chlapec objevil ve dveřích s úsměvem na tváři a s poděkováním, že maturitu 

z českého jazyka zvládl. Pochlubil se, že slohovou práci napsal ještě lépe, než někteří jeho čeští 

spolužáci. Přihlášku na vysokou školu nepodal, protože si ani on sám nevěřil, že by maturitní 

zkoušku zdárně ukončil na první pokus.  

Ukázalo se, že i přes počáteční nejistotu a nedůvěru z Davidovy strany, jsme pomohli udělat další 

krok při jeho začleňování do českého prostředí.  Vzdělání je dobrou vstupenkou do společnosti, 

pomůže mu lépe nalézt práci a žít spořádaný život - jemu i jeho budoucí rodině.   

 

Milí klienti, milí příjemci našich služeb,  

prosíme, abyste nám psali, volali a říkali, když se Vám něco 

díky naší službě podaří. Abyste o nás mluvili, všude tam, kde 

se to hodí. Jsme rádi, když Vám můžeme pomoci, a těší nás, 

když se dozvíme, že se tak stalo.  



 

 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
 
Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které vydal KÚ Kraje Vysočina, 
pomáháme dětem, rodičům a pěstounům. Realizujeme přednášky a další aktivity v oblasti 
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.  
Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme osobám pečujícím, s nimiž 
uzavřeme dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče, 
zabezpečujeme vzdělávání a specifické potřeby dětí nebo pěstounů. I zde se musíme řídit 
platnými zákony, zde Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 
  
Posláním F POINTu v oblasti SPOD je 

podpora rodin s dětmi, aby byla zajištěná řádná výchova a příznivý vývoj dítěte ve vlastní 
rodině, podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto 
rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a 
společenské prostředí.  
 
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) 

od 1. 1. 2007 pod čj.: KUJI 92757/2016. 

 
Místem výkonu   

je celá Česká republika 
 
Cílem je 

rodina, která buduje zdravou 
identitu dítěte jak ve vlastní, 
tak i v náhradní rodinné péči. 
Cílem v zájmu dítěte je 
budování zdravého vývoje 
dítěte, zachování a rozvoj 
původních rodinných vazeb. 
Podpora rodinných vazeb, 
vytváření prostoru pro rozvoj 
rodičů a pěstounů. Poskytnutí 
podmínek pro vybudování 
odpovídajícího rodinného 
zázemí všech členů 
domácnosti.  
 
Cílová skupina: 

 děti, jejichž příznivý vývoj je ohrožen 
 rodiče 
 děti svěřené do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu 
 osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni) 



Hlavní činnost 

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje  

V průběhu roku jsme sledovali děti během různých aktivit organizace, zejména během 
aktivit sociální služby, a zároveň ve spolupráci se školskými zařízeními, kde provádíme 
svou činnost. Pozornost jsme zaměřili na sedm rodin, kde se nám jevilo ohrožení dítěte. 
Jednalo se o pět rodin cizinců, kde je nutné si uvědomit, že mají jiné hranice a normy 
chování a dvě rodiny z českého prostředí. Ani v jednom z případů nebylo nutné pokračovat 
v dalších krocích a informovat OSPOD. 
 
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 

dítě 

S rodiči dětí jsme průběžně řešili problémy a hledali možnosti nápravy. Vedli jsme 
rozhovory s dětmi, jak se cítí a co potřebují. Zaměřili jsme se na celé rodiny. Protože většina 
problémů se řešila v souvislosti se školou nebo školkou, byla nutná spolupráce, kterou 
můžeme u všech školských zařízení jenom pochválit. Podobně dobře probíhala spolupráce i 
s PPP v Jihlavě a v Pelhřimově, SPC v Jihlavě a SVP Jihlava. 
 

Přednášky a kurzy v rámci poradenské činnosti zaměřené na řešení výchovných 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Pro pěstouny a laickou veřejnost jsme pořádali 
samostatné přednášky, které se týkaly problematiky 
SPOD (např. výchova dětí, týrané dítě, problematika 
trestů apod.). 
Uskutečnily se 4 semináře 5 přednášky, bylo vydáno 
celkem 96 osvědčení, přednášeli PaedDr. Zdeněk 
Martínek, Radim Fiedler, DiS. a Ing. Dana Fiedlerová. 
Témata jednotlivých seminářů najdete v kapitole 
Vzdělávání. 
 
V říjnu 2018 jsme se zapojili do akce Týden 
pěstounství v Kraji Vysočina. Na programu bylo:  
 

 Den otevřených dveří s doprovodným programem (výstava fotografií “Jsem 
pěstoun“, beseda s terapeutem, promítání filmu „Rodiče napořád“, volnočasové 
aktivity pro děti). 

 Osvětová a propagační akce subjektů působících v oblasti náhradní rodinné péče 
v Kraji Vysočina „Táhneme za jeden provaz“  konající se v prostorách Nákupního 
centra Citypark. 

 Přednáška pro širokou veřejnost „Rozdávat lásku“ spojená s koncertem známé 
křesťanské zpěvačky Jiřiny Giny Čunkové. Gina s manželem popovídali nádherně 
citlivým projevem návštěvníkům o svých zkušenostech s pěstounskou péčí. Kolem se 
batolilo jedno z dětí, které měly to štěstí, že se dostaly do této láskyplné, i když 
náhradní, rodiny. 

 
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 

Mimo sociální službu organizace pořádá alespoň jedenkrát ročně některou z těchto aktivit 
pouze v režimu SPOD: 
Dopolední i odpolední kluby pro děti 



Akce určené pro celé rodiny 
Kulturní akce 
Sportovní akce 
Výtvarné aktivity 
Ukázky trávení volného času  
 
Na těchto aktivitách se setkávají děti české s dětmi cizinci, což dětem napomáhá  
chránit se před hrozbou sociálního vyloučení a zapojit se řádně do společnosti.  
Současně chrání děti před nevhodnými kamarády a aktivitami. Nabízí jim správné  
dovednosti a možnosti získání kvalitních vztahů a učí je lépe trávit volný čas. Aktivit se 
účastnili také jejich rodiče. 
 
V roce 2018 proběhla aktivita pro rodiče a děti z široké veřejnosti pod názvem „Šťastné a 
veselé!“. Účastníci zhlédli představení „Půjdem spolu do Betléma“. Kulisy na představení 
tvořily děti navštěvující odpolední klub v rámci sociální služby. Všichni měli možnost si 
zhotovit vánoční ozdoby a přání, které si odnesli domů. 
 

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

Organizace F POINT z.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a  
dle § 47b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je oprávněna uzavírat Dohody o výkonu 
pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci.  
Dohody o výkonu PP a PPPD uzavíráme od ledna 2017. V průběhu roku jsme zajišťovali 
doprovázení 5 náhradním rodinám.  
 
Na pozici klíčového pracovníka působí Bc. Andrea Chvátalová. 
 

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče  

Rodinám jsme v průběhu roku poskytovali osobní schůzky s klíčovou pracovnicí, a to buď v 
rodině, nebo v prostorách organizace. V případě potřeby jsme vypomohli se zajištěním 
osobní péče o svěřené dítě či děti. Umožňujeme pěstounům dlouhodobou odlehčovací péči, 
kdy děti odjíždí na pobyty pro děti (letní pobyty, zimní apod.). V případě potřeby jsme 
zprostředkovali odbornou pomoc, a to ve spolupráci s PPP Jihlava a Pelhřimov, SVP Jihlava 
a SPC Jihlava. Klíčová pracovnice dohlížela na příjemný a nenucený styk dítěte 
s biologickými rodiči nebo jinými členy rodiny. 
 

Příklady dobré praxe a nečekaná úskalí 

Pracovníci organizace řešili v průběhu roku různé situace, kdy se na ně obrátili rodiče, 
učitelé ale i ředitelé škol a školek. Probíhaly rozhovory s dětmi, rodiči a dalšími 
zainteresovanými osobami. Žádný z případů nebylo nutné řešit společně s pracovníky 
SPOD. Děti z těchto rodin nadále navštěvují aktivity realizované v rámci sociální služby. 
 
V rámci doprovázení se klíčová pracovnice setkává s rodinami a dětmi, se kterými řeší 
situace v náhradních rodinách.  Tyto situace jsou kolikrát velmi obtížné a někdy je potřeba 
pomoc odborníků, se kterými máme velmi dobrou spolupráci. V očích dětí je klíčová 
pracovnice spíše teta či kamarádka, na kterou se mohou kdykoliv obrátit. 
 
  



Bylo by mnoho krásných příkladů dobré praxe, ale jsou tak závažné a osobně citlivé, že je 
sem nelze psát. Ale z těch obyčejnějších situací můžeme napsat třeba tento případ.  
Dívka v pěstounské péči dorostla puberty a začala se cítit v rodině nepochopená. Zvlášť 
výrazné to bylo ve vztahu k biologickým dětem v rodině. Pocity, že ji rodina nemá ráda tolik, 
jako vlastní, vycítila sama pěstounka a obrátila se na klíčovou pracovnici. Po několika 
rozhovorech s pěstounkou došlo i na několik setkání se samotnou dívkou. Mohla říct, co ji 
trápí. Klíčová pracovnice ji vyslechla, dala najevo pochopení a poradila například i to, aby 
dívka sama vyjádřila pěstounce své kladné city k ní. Dívka začala pěstounce více vyjadřovat 
lásku a vzápětí už to bylo vzájemné. 
 

 
 
Záruka kvality 
Organizace se řídí standardy sociálně-právní ochrany dětí, které vešly v platnost v lednu 2017. 
Seznam standardů: 
Standard 1: Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 
Standard 2: Ochrana práv a oprávněných zájmů 
Standard 3: Prostředí a podmínky 
Standard 4: Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 
Standard 5: Podpora přirozeného sociálního prostředí 
Standard 6: Personální zabezpečení 
Standard 7: Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců 
Standard 8: Profesní rozvoj zaměstnanců 
Standard 9: Pracovní postupy pověřené osoby 
Standard 10: Dohoda o výkonu pěstounské péče 
Standard 11: Předávání informací 
Standard 12: Změna situace 
Standard 13: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 
Standard 14: Vyřizování a podávání stížností 
Standard 15: Rizikové, havarijní a nouzové situace 
Standard 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 
 
V roce 2018 probíhala průběžná revize standardů tak, aby byly vždy aktuální.  
 
Dne 18. 6. 2018 byla v naší organizaci zahájena kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Výsledky ke konci roku 2018 nebyly známy. V době sestavení výroční zprávy už víme, že 
závěrečný protokol byl bez nápravných opatření.  



 VZDĚLÁVÁNÍ 

Myslíme si, že máme co předávat dál. Letité zkušenosti mnohých našich pracovníků s cizinci 
a s dětmi už mohou druhým něco dát.  Z lektorů jsme zatím nadále využívali osvědčenou 
kapacitu, jíž je renomovaný odborník PaedDr. Zdeněk Martínek, autor několika knih, 
odborník s více než 20letou praxí v oboru. Většinu dalších seminářů přednáší naši stálí 
zaměstnanci – skupinový terapeut a akreditovaný lektor Radim Fiedler, DiS. a ředitelka Ing. 
Dana Fiedlerová, taktéž akreditovaná lektorka, která se pohybuje v přednášené 
problematice více než desítku let a má za sebou přes 20 let praxe ve vedení a přednesu 
vzdělávacích akcí pro různé skupiny od žákovských až po vysoké školství.  
 

Pořádáme 4 typy vzdělávání: 

 Semináře akreditované MPSV 

 Semináře akreditované MŠMT 

 Semináře a přednášky pro pěstouny a laickou veřejnost 

 Přednášky a další vzdělávací akce pro různé cílové skupiny 

Semináře, k nimž máme akreditaci MPSV: 

 Šikana jako narušení vztahů ve skupině  
(úvod do problematiky) 

 Agrese a agresivita u dětí a mládeže  
(úvod do problematiky) 

 Základní sociální potřeby dítěte  
(úvod do problematiky) 

 Důležitost citového pouta a jeho poruchy  
(úvod do problematiky) 

 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  
 (úvod do problematiky) 

 Nespecifické poruchy chování - lhaní, krádeže, útěky a toulky 
(úvod do problematiky) 

 Specifická porucha chování ADHD  
(úvod do problematiky) 

 Personalistika pro neziskové organizace  
(úvod do problematiky) 
 

Seminář, k němuž jsme v roce 2018 získali též akreditaci MŠMT: 

Specifická porucha chování - ADHD 
 

 
 

 
 



Realizace seminářů v roce 2018 
 

Semináře akreditované MPSV 

V roce 2018 naše organizace uspořádala 7 seminářů s akreditací MPSV. Vydáno bylo celkem 
58 osvědčení MPSV. Témata uskutečněných seminářů byla: 
 
 

- Práce s menšinami a migranty 

- Personalistika pro neziskové 

organizace 

- Šikana jako narušení vztahů ve 

skupině  

- Nespecifické poruchy chování 

– lhaní, krádeže, útěky a toulky 

(realizováno dvakrát, jednou 

v Brně) 

- Týrané, zneužívané a 

zanedbávané dítě 

- Specifická porucha chování - 

ADHD 

 

 

Semináře akreditované MŠMT 

V průběhu roku jsme uspořádali 5 seminářů s akreditací MŠMT. Semináře byly určeny 
učitelům MŠ, 1. a 2. stupně, učitelům SOŠ, SOU a gymnázií, asistentům pedagoga, speciálním 
pedagogům, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení a výchovným 
poradcům. Vydali jsme celkem 40 osvědčení akreditovaných MŠMT. Témata seminářů byla:  
 

- Šikana a jak ji řešit  

- Agresivní chování dětí a 

mládeže  

- Týrané, zneužívané a 

zanedbávané dítě  

- Lhaní, krádeže, útěky a toulky  

- Specifická porucha chování - 

ADHD 

 

 

 

 

  



Semináře a přednášky pro pěstouny a laickou veřejnost 

V roce 2018 naše organizace uspořádala 9 vzdělávacích seminářů určených pro pěstouny a 
laickou veřejnost. V průběhu roku bylo vydáno celkem 96 osvědčení. 
Semináře vedli zkušení odborníci: Ing. Dana Fiedlerová, PaedDr. Zdeněk Martínek a Radim 
Fiedler, DiS. Témata jednotlivých seminářů byla: 
 

- Klíče ke spokojenému dítěti 

- Šikana a jak ji řešit 

- Jak chránit dítě před sektou 

a extremistickou skupinou 

- Dětský vzdor 

- Lhaní, krádeže, útěky a 

toulky 

- Dítě a počítač 

- Týrané, zneužívané a 

zanedbávané dítě 

- Hranice ve výchově dětí 

- Specifická porucha chování 

ADHD 

 

Přednášku pro širokou veřejnost jsme uspořádali na téma pěstounství, s názvem Rozdávat 
lásku (přednášela Jiřina Gina Čunková). 
 
 

 

  



 OSVĚTA A ŠÍŘENÍ KŘESŤANSKÝCH HODNOT 
 
Jednou z hlavních činností F POINTu jsou programy osvěty a šíření křesťanských 
duchovních hodnot. V roce 2018 jsme pořádali:  
 

 

Nedělní bohoslužby 
Konaly se 1x měsíčně vždy každou první 
neděli v měsíci.  Bohoslužby nemají 
žádnou liturgii ani stanovený řád, 
organizují je sami ti, kteří se jich účastní. 
Chceme, aby každý člověk z Vysočiny 
měl možnost poznat křesťanství a najít 
společenství druhých lidí bez toho, aby 
ho hned někdo lanařil do vlastních řad. 
Také proto se snažíme zachovat 
pravidelnost a odpolední nedělní čas, 
aby každý mohl přijít. Lidé mohou být 
anonymní, protože Bůh je beztak všechny zná velmi dobře. 
 

Informace v ulicích 
Několik dobrovolníků včetně mládeže 
vyrazilo každý měsíc do ulic 
s vytištěnými letáčky, aby lidem povídali 
o svých zkušenostech s křesťanstvím a o 
křesťanských aktivitách F POINTu. 
Někteří lidé o tom ani nechtěli slyšet, jiní 
byli velice vděční, mnozí se hodně ptali. 
Myslíme si proto, že tato aktivita má 
smysl, ale najít ochotné dobrovolníky 
není jen tak, protože rozhovory bývají 
často velice osobní a naopak jindy musí 
dobrovolník čelit mnoha odmítnutím. 
 

Setkávání mládeže 
Po celý školní rok mohla opět mládež 
využít prostory ke scházení. Aktivita byla 
návaznou na sociální službu a pomáhala 
rozvíjet i jazyk a poznání kultury 
několika cizincům. Mládežníci – 
dobrovolníci dostali naši plnou důvěru, 
jak budou setkání organizována, ale po 
očku jsme je sledovali, a tak víme, že se 
chovali slušně, hráli a zpívali, četli 
z Bible, povídali si o škole, modlili se, 
promítali filmy, dokonce i vařili a pekli. 
No a pak spolu šli třeba i na zmrzlinu, ale 
to už jsme se za nimi neplížili. 



 

Koncert zpěvačky Giny 
Tak trochu napůl křesťanská a napůl pro 

týden pěstounství byla akce s koncertem Giny. 

Je to velice oblíbená zpěvačka známá 

v křesťanských kruzích. Už když si zkoušela 

mikrofon, byli jsme uneseni z jejího hlasu. Je 

ale také současně pěstounkou, a tak byly 

písničky proloženy rozhovorem s ní a jejím 

manželem o radostech a úskalích pěstounské 

péče.  

 
 

Hraní v kavárně s hostem 

Martinem Richardsem 
Přijel nás navštívit světový 

saxofonista Martin Richards, 

toho jsme využili nejen pro 

malou dětskou lekci ve 

výukovém klubu, ale večerním 

koncertem v Café Étagé 

 

 

Výjezdy mimo Jihlavu 
Tak jako v předchozím roce jsme 
vyjížděli na pozvání. Většinou to bylo 
uvnitř Kraje Vysočina, ale třeba  i do 
Prahy nebo na Severní Moravu. Zvali nás 
na hudební večery, na bohoslužby hrát a 
kázat. Hráli jsme opět v Havlíčkově Brodě 
na náměstí, na narozeninové oslavě i 
v Praze. 

 

 

Rozhlasová 

bohoslužba 
Byli jsme požádáni, abychom doprovázeli svými písněmi nedělní 

rozhlasovou bohoslužbu církve v Praze. To byl pro nás 

nezapomenutelný zážitek, nejen vidět rozhlasové techniky při 

práci, ale ta představa, že nás právě poslouchá možná až 160 tisíc 

lidí. 

 
  



 FINANCOVÁNÍ 
 

 
Ač se snažíme o hospodárnost, je to hodně 
peněz. Většina z nich však jde zpátky státu 
na daních, sociálním a zdravotním pojištění. 
Málokdo si uvědomuje, že zaměstnanec na 
svém účtu vidí přibližně jen polovinu částky, 
která je na jeho mzdu vynaložená. Při deseti 
zaměstnancích už je to pěkná pálka. A 
k tomu povinné lékařské prohlídky, kdy za 
jedno razítko zaplatíme běžně 500 Kč, a když 
se několik nových pracovníků neuchytí a 
přibíráme další, pak jsou to další finance.  
A co teprve povinné vzdělávání! Musí být 
akreditované, a protože vzdělavatelé vědí, že 

to platí stát, šroubují ceny nahoru, není výjimkou cena kolem tří tisíc. Pro deset lidí třicet 
takových seminářů? Snažíme se proto vybírat kvalitní a levné nebo využít vlastní lektory, 
ale ne vždy je to možné.   
Také jsou drahé cesty. Kraj Vysočina má spoustu malých vesniček, kde je po jednom, dvou 
potřebných klientech, ale autobusem nebo vlakem se tam dokodrcáte za dvě tři hodiny. 
Zmapovat situaci, postarat se, to znamená mnoho dojíždění.  
S nájemným nás město nešetří, ač jsme nezisková organizace, platíme komerční nájemné, 
ještě si musíme všechno opravovat sami, a to jsme rádi, že takové prostory vůbec máme.  
Další významnou položkou jsou energie. Společné topení a elektřina rozpočítaná podle 
poměru pronajaté plochy v domě způsobuje, že doplácíme na přetápěné prostory někoho 
jiného, na topení v květnových parnech, na chodby, kde se nezhasíná, a za dveře, kam marně 
píšeme, že se v zimě mají zavírat. A i tak jsme moc rádi, že ty prostory vůbec máme, protože 
jinde by to nebylo lepší.  
Materiálové položky jsou pak už jen zanedbatelnou částkou vyjma počítačů, které od 
nástupu Windows 10 stárnou podstatně rychleji, a musíme je neustále obnovovat, pokud 
nechceme nalézt zpráchnivělou kostru čekající na otevření aplikace.  

 

Náklad na pouhou nástupní mzdu sociálního 

pracovníka, který na účtu uvidí něco málo přes 15 

tisíc korun, což je hluboko pod průměrem a daleko 

méně, než mají prodavači v supermarketu, je ročně 

324 000 Kč!  

 



Podle jakých pravidel nakládáme s finančními prostředky? 

1. Zákonné postupy – řídíme se platným zákonem o účetnictví. K tomu nemáme co  
dodat. 

2. Hospodárnost – neutrácíme zbytečně, ale zacházíme s financemi, jako by byly naše 
vlastní. Šetříme, hledáme nejvýhodnější nákupy, či výhodnější varianty, náklady 
přizpůsobujeme tomu, aby co nejvíce prospěly našim návštěvníkům a uživatelům. 

3. Doložitelnost – každý výdaj jsme schopni doložit, dokonce kopírujeme i doklady, 
které s časem blednou, s čímž už by měla naše vláda něco udělat, anebo vydat zákon, 
že doklad, který vybledne, jako by byl už zkontrolován a uznán správným.  

4. Podvojné účetnictví – účtujeme v programu POHODA a to rovnou podvojně, ač si 
myslíme, že pro tu naši práci by bohatě stačilo účtovat jednoduše, k čemuž by 
postačil pouhý Excel a bylo by to přehlednější.  

5. Oddělené a samostatné evidování – náklady a výnosy účtujeme odděleně podle toho, 
čeho se týkají, kdo nám je platí, k jakému projektu a k jaké kapitole naší činnosti 
patří. 

6. Ochrana proti duplicitě – proti duplicitnímu vykazování nákladů nás chrání právě to 
oddělené účtování, každý náklad totiž může být přiřazen právě jednomu středisku, 
jedné zakázce a jedné činnosti. Některé dotační tituly ještě navíc požadují, aby byl i 
originální doklad označen, k jaké dotaci přísluší, což zodpovědně činíme. 

7. Pověřené osoby – každou operaci provádí, schvaluje a zúčtovává určená osoba. Takže 
máme pokladníka, jemu to schvalují členové rady, zúčtovává účetní firma. Máme 
zpracovaná pravidla, kdo, kdy, jak a kolik může schvalovat, či utratit bez schválení.  

8. Bezpečnost uchování – elektronické účetnictví máme mnohokrát zálohované a 
písemné doklady pečlivě uložené v zamčeném prostoru. S citlivými údaji, například 
osobní údaje, mzdy apod. zacházíme tak, aby nebyly na očích všem, ale pracuje s nimi 
jen nezbytný počet osob, chráníme je hesly a střežíme před zneužitím. 

9. Podrobně zpracovaná pravidla – vše ostatní, co jsme zde neuvedli, obsahuje náš 
hlavní organizační dokument Provozní řád, který loni získal titul „kniha“ a brzy mu 
připadne titul „román“. 

10. Audit – k dotacím na sociální službu jsme měli povinnost předložit zprávu 
nezávislého auditora. Už pouhá návštěva auditora nás opět naučila, jak dělat věci 
lépe. 
 

 

Kdo nám přispívá? 

Sociální služba  
Je financovaná převážně z MPSV prostřednictvím Kraje Vysočina  
a též přímo z rozpočtu Kraje Vysočina, 
přispívá dále Statutární město Jihlava. 
Na mzdy dvou pracovnic částečně poskytl peníze Úřad práce v Jihlavě. 
Z grantu „Mimořádná podpora KOUS Vysočina“ jsme hradili vánoční akci. 
Dostali jsme dar od soukromé firmy na autobus pro děti na výlet.  
Návštěvníci nás dobrovolnými příspěvky podpořili malou částkou na materiál, sušenky, 
kávu apod., ale kdo nechtěl, nemusel, protože služba je zdarma. 
Zbytek jsme dali ze svého, použili i svoje nářadí, auta, hudební nástroje a další věci. 

  



Sociálně-právní ochrana 
Sociálně-právní ochranu můžeme vykonávat jen proto, že nikdo z nás si za ni neúčtuje 
mzdu, neboť na ni nedostáváme z dotací vůbec nic. Výjimkou je státní příspěvek na 
doprovázení pěstounských rodin, který ale přísluší především pěstounům a práci s jejich 
doprovázením spojené, kterou jsme vykonávali na dohodu o provedení práce a účtovali si 
jen některé hodiny, protože počty hodin dohody jsou státem limitované. 
 

Vzdělávání 
Vzdělávání v rámci sociálně-právní ochrany musí být pro potřebné zdarma, ale všechno 
ostatní pořádáme až na malé výjimky jako placené kurzy, neb zadarmo ani kuře nehrabe a 
lektor už vůbec ne. Když jsme si jen tak pro sebe vyčíslili skutečné náklady na jeden 8 
hodinový akreditovaný kurz pro 20 osob, dostali jsme se k číslu blízkému 40 tisíc Kč, což ani 
platby od účastníků rozhodně nepokryjí. Částka je vysoká kvůli náročnosti 
administrativního procesu, který je potřeba podstoupit, abychom administraci získali, a pak 
už jen záleží, kolik lektor za 8hodinový seminář požaduje. 
 

Osvěta a šíření křesťanských duchovních hodnot 
Jelikož ani ptactvo nebeské se nestará o to, kdo mu zaplatí zrní u cesty, tak ani my se 
nestaráme, jak zaplatíme křesťanské aktivity. Při těchto aktivitách si nikdo nežádá mzdu, 
což je velká úleva, a na ostatní náklady dáváme dary nebo si vzájemně vypomáháme. Někdo 
upeče buchtu a jiný někoho sveze autem. Někdo zaplatí ubytování hostů a jiný jim přinese 
večeři. A ono to kupodivu funguje. Nic nečerpáme z veřejných prostředků, aby zlí jazykové 
neměli žádné argumenty. 
 

Pro závěrečné vyúčtování jsme v účetnictví odděleně evidovali: 
- Dotace na sociální službu - MPSV 
- Dotace na sociální službu - Kraj Vysočina 
- Dotace na sociální službu - Město Jihlava 
- Dotace na pracovní místa sociální služby - Úřad práce 
- Mimořádná podpora na akci sociální služby - KOUS 

Vysočina 
- Státní příspěvek na doprovázení pěstounů 
- Vlastní prostředky na činnost pro sociální službu 
- Vlastní prostředky na činnost pro křesťanské aktivity 
- Vlastní prostředky na vzdělávání a ostatní činnost 

 
 

  
 

Děkujeme všem, kteří nám finančně přispěli, všem úředníkům, kteří nám 
pomohli dotace vyřídit, všem, kteří o nich rozhodovali, také všem dárcům 
včetně těch, kteří dali věcné dary, každá drobnost nám pomohla. Děkujeme 
dobrovolníkům a především těm zaměstnancům, kteří mnoho svých hodin 
odpracovali zdarma, abychom mohli všechno potřebné zaplatit a ještě zbylo na 
horší časy. Děkujeme!  
Je to pro nás závazek k ještě lepší práci v příštích letech, abychom všichni mohli 

mít ten kousek lásky. 



  



 
 

 
 



 
 
 

 

Děkujeme! 
 
F POINT z.s.  


