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Slovo úvodem

Vážené dámy a vážení pánové, milé podporovatelky a milí podporovatelé činnosti

Pro Dialogu. Pojďme se společně ohlédnout za událostmi minulého roku.

Rok 2016 byl  pátým rokem naší existence. Každým rokem narůstá

počet rodin, kterým se věnujeme, a nejinak tomu bylo i v roce 2016.

Celkový počet rodin, se kterými jsme pracovali, byl 60, a všechny byly

vedeny v agendě SPOD. 

Klientům  se  věnovalo  osm  odborných  pracovníků  a  pracovnic,  s

různými  formami  práce  a  pracovních  úvazků.  Posilování  našich

kompetencí  se  odrazilo  v  rozvoji  a profilaci  aktivit,  které  jsme

klientům  mohli  nabízet.  S radostí,  v souladu  s naším  posláním,

zaznamenáváme postupující  partnerský přístup soudů, které častěji

zohledňují námi vydaná pozorování a doporučení. Úspěšně probíhala

naše  těsná  spolupráce  s odbory  sociálně  právní  ochrany  dětí,  tato

spolupráce pokračuje intenzivně a partnersky, v zájmu dětí. Doufáme, že tento

trend  bude  pokračovat  a  že  díky  němu  bude  mít  více  dětí  šanci  trávit  čas

s každým ze svých rodičů, i přesto, že rodiče již spolu nežijí a často pokračují v

urputných  sporech.  Citlivější  přístupy  soudů  chápeme  jako  pozitivní  zpětnou

odezvu,  jako  ocenění  kvality  naší  práce  a  také  jako  zprávu  o  vzrůstajícím

uvědomění naší společnosti, která vnímá, jak moc důležití jsou pro děti oba jejich

rodiče.

Za  další  významný  krok  považujeme,  že  jsme  mohli  své  působení  přesunout

z výlučně  hostitelských  míst  do  vlastního  dlouhodobého  pronájmu  v Praze.

Příspěvky  dárců  nám  umožňují  realizovat  představu  o  přátelském  prostředí,

příznivě působícím na každého, kdo k nám přichází. 

Tímto se dostávám k poděkování všem našim dárcům, z řad soukromých osob

i z řad  organizací,  za  jejich  důvěru v nás  a  za  jejich  finanční  podporu.  V mých

očích  jsou  naši  přispěvatelé  spolutvůrci  úspěchů  Pro  Dialogu.  A  nejen  těch

v minulém roce – díky nim můžeme pokračovat a rozvíjet své aktivity i nadále. 

Do  budoucna  proto  vyhlížíme  s nadějí  a  všem,  kdo  budete  tuto  zprávu  číst,

přejeme hodně radostného ve vašem životě. 

Za celý tým spolku Pro Dialog

Jindřiška Krpálková

Jindřiška Krpálková
Ředitelka  

Pro Dialog, z.s.
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Když se řekne Pro Dialog

Dovolte nám představit Pro Dialog, zapsaný spolek.

Jsme neziskovou organizací, která hájí lidská práva každé lidské bytosti. Zaměřujeme se

na pomoc lidem v situaci konfliktu a nedorozumění, kteří mají zájem podílet se na řešení

své situace.

Zvláštní  důraz klademe na vytváření  příznivého a bezpečného prostředí  pro zdravý

vývoj dětí. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním znevažujícím jejich

lidskou důstojnost.

Sdružujeme odborníky z oblasti sociální práce, rodinného poradenství, psychoterapie,

supervize, facilitace, psychologie, vzdělávání, koučinku, mediace.

Naše poslání – jsme PRO dialog v rodinách

Podporujeme dialogický postoj.  Napomáháme znovuobnovení  a  vedení  dialogu mezi

rodiči,  mezi  partnery,  či  obecně  mezi  jedinci  v  rodinách,  rozvíjení  dialogu  mezi

generacemi a mezi kulturami ve společnosti. Všechny naše aktivity podporují vytváření

prostoru  pro  vyjednávání  a dospívání  k dohodám,  a  to  formou  pěstování  vnímavé

komunikace.

Cíle, o které usilujeme

Svou činností přispíváme k ochraně  dětí ohrožených neshodami, spory, konflikty nebo

násilím  v rodinách.  Věříme,  že  hledání  a  nalézání  cest  k vzájemnému  dorozumění

posiluje  na  individuální  úrovni  úctu  k  lidské  bytosti  a  nenásilný  přístup  k ní.

Ve společnosti  tento přístup napomáhá rozvíjení  vědomí  stejných práv  pro  každého,

a přispívá k rozvoji občanské společnosti a demokracie.

Aktivity, které nabízíme

Na  neziskové  bázi  poskytujeme  našim  klientům  široké  portfolio  podpůrných  aktivit.

Nejčastěji  prostřednictvím  přímé  pomoci  formou  poradenství,  seminářů,  psycho-
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terapeutických,  pedagogicko-psychologických a facilitačních odborných konzultací  pro

jednotlivce i skupiny, pro rodiny (včetně pěstounských), pro rodiče a jejich děti.

Rámcový přehled našich aktivit

Psychosociální aktivity
Asistované setkávání (ASS) s nácvikem rodičovských 
kompetencí.

Tréninkové aktivity
Asistované předávání (ASP) s nácvikem komunikačních 
dovedností pro pokojné přecházení dětí mezi rodiči.

Konzultační/informační činnost
Odborné konzultace (OK) s praktickým nácvikem 
rodičovských dovedností a kompetencí. Edukace.

Mediační práce 
Rodičovský dialog (RD) v rodině ohroženého dítěte
s cílem uzavřít dohodu o potřebách každého dítěte.

Socioterapeutická práce s rodinou
Odborné psychologické a sociální poradenství.
Speciálně pedagogické poradenství.

Práce s pěstounskými rodinami
Vzdělávací program pro pěstouny.
Poradenství pěstounským rodinám.

Lektorská a supervizní činnost
Vedení workshopů a odborných seminářů.
Týmové, manažerské a případové supervize.

Restorativní programy Práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny.

Podílíme se na osvětové činnosti v oblasti práce s rodinou a prevence násilného jednání.

Pořádáme semináře, konference, diskusní fóra, vzdělávací programy apod. 

Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi. Zvlášť úzkou spolupráci máme

s orgány  sociálně-právní  ochrany  dětí  a  se  soudy,  s orgány  místní  samosprávy,

s občanskými iniciativami a s dalšími neziskovými sdruženími.

Všechny aktivity naší organizace se dějí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Zákona

o sociálně-právní ochraně dětí.
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Náš tým

Sehranost  a  mnohostranné  kompetence  v týmu  jsou  nutnou  podmínkou  naší  práce.

Potřeby našich klientů i různé typy aktivit, které nabízíme, vyžadují od nás schopnost

pracovat individuálně, ale i v mikrotýmech (ve dvojicích či  trojicích, dle aktivity a dle

aktuálních potřeb klientů). Tým v roce 2016 tvořili: 

Mgr. Jindřiška Krpálková

Zakladatelka a ředitelka s více než 30letou praxí v oboru

 Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu UK
 Absolvovala Manažerský výcvik v USA 
 Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR ve skupinové 

dynamické terapii 
 Studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě
 Absolvovala Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
 Absolvovala Kurz Videotrénink interakcí (SPIN)
 Absolvovala Kurz supervize pořádaný katedrou sociální práce 

FFUK
 Účastnila se Manažerského soustředění Leadership Visitors 

Program v USA
 Je  Akreditovaný externí profesionální kouč (Koučink Centrum)
 Je členkou Výboru pro prevenci domácího a genderově 

podmíněného násilí při Radě vlády ČR 

Mgr. Daniela Gabrielová

Psycholožka

 Vystudovala obor sociologie a masové komunikace na Fakultě 
sociálních věd UK a jednooborovou psychologii (FF UK Praha)

 Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR ve skupinové 
dynamické terapii

 Je studentkou II. Fáze evropského diplomového výcviku v proces-
orientované psychologii (POPI Slovensko)

 Pracovala v oblasti psychologického poradenství a jako krizový 
pracovník SOS Centra Diakonie Praha

 Od roku 2001 působila v oblasti zdravotnictví. V roce 2004 složila 
atestaci z klinické psychologie

 V současné době pracuje jako psycholožka v sociální oblasti
a v soukromé praxi
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PaedDr. Drahomíra Šínová

Speciální pedagožka, psychoterapeutka

 Vystudovala VŠ speciálně-pedagogického směru
 Akreditovaná mediátorka (Mediace)
 Absolvovala úplné psychoterapeutické vzdělání (Pražská 

psychoterapeutická fakulta)
 Absolvovala výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii
 Absolvovala výcvik lege artis ve skupinové a komunitní 

psychoterapii, výcvik v psychorelaxačních technikách a výcvik 
metod a technik práce s rodinami, práce s abnormálními 
osobnostmi, práce s dětskou a adolescentní skupinou

Mgr. Anna Roll – Boháčková

Socioložka, socioterapeutka, koordinátorka

 Vystudovala magisterský obor historická sociologie na Fakultě 
humanitních studií UK Praha

 Absolvovala výcvik v systému NVC (Nenásilná komunikace)

Mgr. Soňa Janovská

Terapeutka, koordinátorka PR a fundraisingových aktivit

 Vystudovala magisterský obor výtvarná výchova pro 1. – 3. stupeň
a pedagogiku volného času (PdF MU Brno)

 Absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha),
rok pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí v Praze

 Studovala artererapii (PdF JČU České Budějovice)
 Působila jako externí pedagog na DAMU Praha
 Absolvovala výcvik „Systemické koučování“ a „Systemická terapie 

a poradenství“ (Institut systemických studií, Praha)
 Je studentkou II. Fáze evropského diplomového výcviku 

v procesorientované psychologii (POPI Slovensko)
 Více než 15 let pracovala v oblasti marketingu, nyní také jako 

Communication Manager připravuje koncepty komunikační 
podpory pro významné změnové IT projekty v organizacích 
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Bc. Filip Jágrik

Psycholog 

 Absolvoval bakalářské studium psychologie (PVŠPS Praha)
 V současné době studuje magisterský program psychologie (PVŠPS

Praha)
 Absolvoval pětiletý Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik
 Absolvoval kurz práce s dětskou kresbou

 Bc. Denisa Krčmářová

Psycholožka 

 Absolvovala bakalářské studium psychologie (PVŠPS Praha)
 V současné době studuje magisterský program psychologie (PVŠPS

Praha)
 Absolvovala psychodynamický terapeutický výcvik

Zdeněk Chalupa, Dis.

Sociální pracovník s praxí v oboru 10 let

 Absolvoval VOŠ EA Praha
 Má na starosti přímou péči o klienty dospělé a dětské (při ASS) 

a sociálně-právní poradenství
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Naše pracoviště v Praze

Naše  prostory  jsou  plně  vybaveny  pro  veškeré  typy  aktivit,  které  našim  klientům

nabízíme. Jsou vhodné pro individuální podpůrné konzultace s jednotlivými členy rodin,

i pro vzdělávání skupin. Plně vybavená herna umožňuje bezpečné setkávání dětí s rodiči

s naší odbornou asistencí.
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Realizované programy

I. Projekt Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi III

Projekt byl operován a financován v rámci těchto grantových programů:

1 / Grant poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 v oblasti rodinné 
politiky pro grantové řízení: Podpora projektů rodinné politiky pro občany hlavního 
města Prahy. 

2 / Grant v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD. 

3 / Grantový a podpůrný fond MČ Praha 3. Z tohoto grantu byla z části financována 
pomoc osmnácti rodinám Prahy 3.

4 / Dotační program MČ Praha 2 v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 
2016 a 1. čtvrtletí roku 2017. V roce 2016 jsme pracovali s šesti rodinami z Prahy 2. 
Finanční prostředky byly ponechány na pokrytí 1. čtvrtletí 2017.  

5 / Dotace MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast. Odbornou pomoc 
jsme poskytli pěti rodinám z Prahy 1. 

Cílovou  skupinou  jsou  děti  vyhodnocené  orgány  SPOD  jako  ohrožené  nepříznivou

rodinnou a sociální situací. Příčinou ohrožení dítěte jsou neshody a konflikty v rodině,

narušení či  rozpad vztahů v rodině a snížená schopnost rodičů komunikovat v zájmu

dítěte mezi sebou.

Rodiče se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí ve vztazích, k domácímu

násilí.  Cílovou skupinou jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče. V rámci projektu jsme

pracovali s 60 rodinami, ve kterých bylo celkem 240 osob, z toho 74 dětí. 

 V průběhu roku 2016 jsme uskutečnili všechny v tomto projektu plánované aktivity.

 Poskytovali jsme asistence v rodinách s ohroženými dětmi ve spolupráci s odbory
SPOD a soudy.

 Všechny  aktivity  v rámci  tohoto  projektu  byly  průběžně  konzultovány  s OSPOD,
o všech aktivitách jsou pečlivě vedeny písemné záznamy.

 V rámci  projektu  jsme také  vypracovávali  zprávy  z jednotlivých aktivit,  které  byly
určeny pro OSPOD, soudy a rodiče.
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Aktivity, které jsme v rámci projektu realizovali

Asistované setkávání (ASS) s nácvikem rodičovských kompetencí

Aktivita  tvořila  největší  podíl  námi  poskytovaných  aktivit  odborných  asistencí.  ASS

umožňovala,  aby  se  děti  setkávaly  se  svými  rodiči,  se  kterými  nežijí  ve  společné

domácnosti, v bezpečném prostředí, za podpory našich odborných pracovníků.

 Některým rodinám byla  v  uplynulém roce poskytnuta aktivita  ASS v  minimálním
rozsahu, který postačoval k tomu, aby se situace v rodině stabilizovala a změnila,
a rodina mohla čerpání ASS ukončit.

 V jiných rodinách byla aktivita ASS poskytována po delší časový úsek s ohledem na
potřeby dítěte.

Záměrem aktivity ASS je, aby se situace v rodině stabilizovala a začala být pro děti opět

bezpečná a rozvíjející.  Rodiče pak mohou přejít  k aktivitě Asistované předávání (ASP)

a Rodičovský dialog o potřebách dětí (RD). 

Asistované předávání (ASP) s nácvikem komunikačních dovedností

Předávání  dítěte  mezi  rodiči  bylo  a  zůstává  významným  prostředkem  pro  pomoc

rodinám,  v nichž  je  dítě  vystavováno  nevhodnému  chování  rodičů  mezi  sebou  za

přítomnosti dítěte. Asistované předávání je pro dítě bezpečné a ukazuje cestu rodičům,

jak předcházet konfliktům a učit se komunikovat s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Rodičovský dialog (RD). Dialog v rodině ohroženého dítěte s cílem uzavřít dohodu

Aktivita  v principu  zprostředkovává  komunikaci  mezi  členy  rodiny,  podporuje  dialog

nejčastěji  mezi  otcem  a  matkou  a  vede  je  k  uzavření  dohod  ve  prospěch  dítěte.

Rodičovský dialog využili zejména ti rodiče, kteří vědomě usilovali o změnu nepříznivé

situace v jejich  rodině s  ohledem na potřeby dětí  a  projevili  vůli  vést  dialog,  jak  se

budou podílet na řádné péči o společné dítě a jak je budou vychovávat.

Odborné konzultace (OK) s praktickým nácvikem dovedností

Konzultace  poradenského  charakteru  byly  zaměřeny  na  aktuální  situaci  a  konkrétní

praktická témata v rodině, kde se nacházely ohrožené děti.

 Smyslem  této  aktivity  bylo  podpořit  celý  rodinný  systém,  posílit  dovednosti
a kompetence jednotlivých členů rodiny. Klienty byli matky, otcové, děti, prarodič, či
kterýkoli jiný člen rodinného systému. 
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 Každý  z rodičů  vypracovával  Individuální  plán,  který  se  zaměřuje  na  zvládnutí
aktuální životní situace rodiny, zejména na nácvik postupů dovedností potřebných
v tíživé situaci.

 Z  každého  setkání  v  rámci  proběhlých  služeb  ASS,  ASP  a  RD  byly  vypracovány
podrobné zprávy rodičům,  které  byly  rovněž zasílány pracovníkům OSPOD a byly
k dispozici soudům.

 Naši  odborní  pracovníci  byli  také  přizýváni  k  soudním  řízením,  případovým
konferencím a k osobním konzultacím na odborech SPOD. Za zmínku stojí realizace
soudem nebo OSPOD nařízených asistovaných kontaktů dětí v náhradní rodinné péči
s jejich biologickou rodinou.

Přínosy projektu

 Projekt  přispívá  k  ochraně  práv  a  potřeb  dětí  v  souladu  se  záměry  a  cíli  rodin
v agendě  SPOD.  Za  důležitou  je  možné  určit  skutečnost,  že  jsou  rodiče  vedeni
a podporování,  aby  stranili  zájmům  dítěte  před  vlastním  zájmem.  Rodiče  jsou
podporováni  ve  schopnosti  naplňovat  potřeby  dítěte  a  tím  dítě  chránit,  jsou
podporováni v rozvoji komunikačních dovedností, učí se vést dialog o dítěti. 

 K dalším přínosům aktivit  projektu  patří,  že  provádí  rodiče  obdobím změny,  kdy
přestávají být životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči.
Přínosem jsou rovněž úspěšně realizované aktivity RD, OK, ASS, ASP s ohledem na
potřeby dětí.

 Projekt ve všech ohledech vychází vstříc poptávce aktivit pro rodiny ze strany OSPOD
a opatrovnických  soudů  v  Praze.  Na  základě  referencí  pracovníků  OSPOD,  soudů
a komunitního  plánování  služeb  MHMP  bylo  zjištěno,  že  je  nedostatek  institucí
poskytujících dlouhodobé terapeutickou podporu pro rodiny s ohroženým dítětem.

Předpokládali jsme, že naši odbornou pomoc poskytneme 45 až 53 rodinám. Nakonec

našich aktivit využilo celkem 60 rodin, ve kterých bylo 166 dospělých osob a 74 dětí .

Jednalo  se  především o děti  věku batolecího,  mladšího  školního  a  staršího školního

věku.

 Z každé poskytnuté aktivity (ASS, ASP, RD a OK) byl zaslán písemný záznam OSPOD
příslušných městských částí,  případně opatrovnickému soudu a předán osobně, či
zaslán emailem rodičům. Při všech těchto aktivitách přímou práci s klienty vykonávali
dva a někdy, dle závažnosti rodinné situace, tři naši odborní pracovníci. Respektovat
ochranné opatření pro všechny členy rodinného systému je zcela na místě a nutné,
neboť  zajišťuje  každému  dítěti  a  rodiči  odbornou  podporu  a  základní  bezpečí.
Zároveň bylo zapotřebí dbát na kvalitu záznamů a celkových výstupů z každé aktivity.
Toto zajišťoval širší tým našich odborných pracovníků.

 Všechny  výše  zmíněné  aktivity  projektu  byly  poskytovány  našimi  odbornými
pracovníky.  Ti  se důsledně zaměřovali  na zajištění  bezpečí  pro děti,  a  na udržení
a rozvoj vztahu dětí s oběma rodiči v souladu s právy těchto dětí na oba rodiče. 

 Přínosy projektu jsou dlouhodobě vyzkoušené a potvrzené. A to jak klienty (rodiči,
prarodiči, případně dalšími rodinnými příslušníky a jejich dětmi), tak OSPODy, soudy
a dalšími  subjekty,  jako  například  lékaři,  policie  a  další.  Ve  spolupráci  se
jmenovanými subjekty se daří zajistit dětem bezpečí a plynulejší rozvoj, snesitelnější
podmínky pro život. 

 Děti se s tím rodičem, se kterým nežijí  ve společné domácnosti,  mohou setkávat
bezpečně, kontrolovaně, takže nemůže docházet k nevhodnému chování dospělých
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vůči  dítěti,  dále  také  bez  výčitek  druhého  rodiče,  neboť  se  jedná  o  dohodnutý
pokojný způsob realizace práva dítěte na oba rodiče. Totéž platí i o případech, kdy se
řeší vztah dítěte s dalšími rodinnými příslušníky, například s prarodiči.

 Asistence při realizování práva dítěte na rodiče a rodinu v případech, kdy dítě sice
má biologickou rodinu, avšak bylo svěřeno do pěstounské péče (nebo jiné formy
náhradní  rodinné péče)  se  rovněž  ukazuje  jako velice  vhodná k  zajištění  bezpečí
a bezproblémovosti.

 Obrovským přínosem je, že rodiče se učí dávat jednoznačně přednost zájmům svého
dítěte před zájmem vlastním. Rodiče se s naší odbornou podporou učí rezignovat na
svůj dřívější partnerský /manželský/milenecký vztah, který skončil rozchodem, a učí
se být  odpovědnými rodiči.  V průběhu asistovaných kontaktů nařízených soudem
nebo OSPOD jsme tak mohli vytvářet prostředí, ve kterém bylo možné podporovat
rodiče  ke  změně  a prohlubování  jejich  rodičovských  kompetencí,  v  kontextu
konkrétní  situace  dítěte.  Asistované  kontakty  jsou  účinnou  prevencí  a  dobrým
řešením i tam, kde by jinak hrozilo odebrání dítěte biologickému rodiči.

Inovativnost projektu

 Projekt  zavádí  mezioborový  přístup,  je  založen  na  spolupráci  s  OSPODy,  s opa-
trovnickými soudy, jejichž záměrem je, aby otec i matka měli rovný přístup k dětem
a aby děti mohly realizovat své právo na oba rodiče.

 Projekt  zavádí  a  zlepšuje  služby  pro  snížení  latence  a  výskytu  domácího  násilí,
posiluje spolupráci všech zainteresovaných aktérů a aktérek, zlepšuje ochranu dětí,
včetně jejich rodičů.

II.  Projekt „Podpora dětí zasažených konfliktem rodičů“

Uskutečněn z prostředků Nadačního Fondu AVAST.

Finanční prostředky ve výši 50.000 Kč byly využity na vybavení místností, které slouží

ke konzultování  s  klienty,  která  dosud  vybavení  postrádala.  Odložený  a  darovaný

nábytek jsme mohli  nahradit  novým vybavením, které lépe odpovídá potřebám naší

práce s rodinami.

Podpora  NF  Avast  nás  motivovala  k tomu,  vytvořit  nejprve  celkovou  koncepci

vybavení našeho pracoviště tak, aby umožňovalo flexibilně naplňovat potřeby různých

aktivit a formátů práce s klienty – od herny po možnost uspořádat v našich prostorách

například workshop nebo školení.

Následně jsme mohli navrženou změnu realizovat – ve výsledku se nám díky tomuto

přístupu  podařilo  významně  změnit  nejen  místnost,  na  niž  byla  zaměřena  žádost

o finanční podporu, ale celý prostor, ve kterém se běžně klienti pohybují.

13



Výroční zpráva za rok 2016 Pro Dialog, z.s.

Přínos projektu

 Díky podpoře NF Avast se nám podařilo vytvořit důstojné a přátelské prostředí pro
klienty,  ve  kterém  se  mohou  cítit  uvolněně  a  bezpečně,  a  zároveň  příjemné
a motivující zázemí pro pracovníky Pro Dialogu.

 Naši klienti změnu zaznamenali a vnímají ji  jednoznačně pozitivně, zařízení se jim
líbí, cítí se na našem pracovišti dobře a v pohodlí. Naši odborní pracovníci oceňují
zvýšenou reprezentativnost  prostor  jako něco,  co  je  podpůrné při  jejich  náročné
práci.

III. Práce s pěstounskými rodinami

Ve spolupráci s MČ a OSPOD Praha 4 jsme v roce 2016 uspořádali čtyři vzdělávací bloky

pro pěstouny Městské části  Prahy 4.  Tyto vzdělávací  moduly navštěvovalo průměrně

patnáct osob. 

Vzdělávací aktivity byly plně uhrazeny MČ Praha 4. 

Vzdělávání pro pěstouny jsme připravovali na vyžádaná závažná témata:

Téma 1 / Zaměstnání: pěstoun, pěstounka.

Téma 2 / Posilování samostatnosti dítěte.

Téma 3 / Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, věk, zdraví

a jeho individuální odlišnosti.

Téma 4 / Dítě a společnost, vztahy k okolí (horizontální/průřezová témata).

IV. Lektorská a supervizní činnost

Naši  odborní  pracovníci  odvedli  v  roce  2016  36  hodin  supervizí  pro  jednotlivce

a neziskové organizace v oblasti sociální práce, dvakrát facilitovali případovou konferenci

pořádanou OSPOD. 

Také  jsme  se  účastnili  a  přednášeli  na  konferencích  s  českou  i mezinárodní  účastí

k tématům problematiky rodiny, genderu a násilí v rodinách pořádaných Úřadem vlády

ČR a neziskovými organizacemi.
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Spolupráce

Od našeho založení je pro nás důležitou a samozřejmou potřeba spolupráce s  orgány

sociálně  právní  ochrany dětí (OSPOD či  UMPOD),  se  soudy a  s  dalšími  institucemi,

pokud takovou spolupráci vyžaduje zájem klienta/rodiny.

Vyplývá  to  z podstaty  naší  práce,  neboť  jednotliví  členové  rodin,  se  kterými

spolupracujeme, jsou často klienty více organizací, ať již státních, neziskových nebo jsou

v péči  soukromých  odborníků  (typicky  právníků,  terapeutů,  psychologů,  psychiatrů

apod.).

 Spolupracujeme  s  neziskovými  organizacemi,  které  mohou  jakýmkoli  způsobem
s námi konstruktivně řešit situaci našich klientů.

 Jsme členskou organizací seskupení KOORDONA.

 Máme navázánu velmi úzkou spolupráci s Intervenčním centrem Praha.

 Zúčastňujeme se odborných konferencí a seminářů, které se týkají našich témat.
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Hospodaření

Filosofie hospodaření v našem pojetí souvisí s prací, kterou děláme. Zájem o naší práci

je veliký, větší, než jsme schopni stihnout. Potýkáme se s nedostatkem financí, proto

vynakládáme finanční prostředky pouze na naprosto nezbytné výdaje. 

Pracujeme v prostorách, které musejí být vhodné i přímo pro děti. Za tímto účelem jsme

zakoupili nezbytné pomůcky jak pro naši práci s nimi (s dětmi a s jejich rodiči), tak pro

podporu interakcí rodičů s dětmi (interaktivní hry a hračky).

 Na provoz a administrativu vynakládáme nejnižší možné náklady.

 Vlastní příjmy činí výnosy z poradenské, lektorské a supervizní činnosti. 

Přehled hospodaření

Účet Popis Účetní období     
2016/01-2016/12

501xxx Kancelářské potřeby a drobný 
materiál, pomůcky pro práci s dětmi

-38 821,30

501xxx Vybavení centra -109 192,00

502xxx Spotřeba energií -24 335,01

511xxx Opravy a udržování -4 200,00

512xxx Cestovné -3 204,00

513xxx Materiální výpomoc klientům -6 377,28

5181 Spoje (telefony, internet) -43 986,00

518221 Účetnictví -36 000,00

51824 Odborná práce s klienty (fakturace) -89 300,00

5183 Nájem centra -126 600,00

5185 Kopie -120,80

5187 Ostatní služby -8 706,48

51899 Nedaňové náklady -7 190,31
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518xxx Celkem služby -311 903,59

5211 Mzdové náklady /Odborná práce 
s klienty HPP

-962 434,00

5213 Mzdové náklady /Odborná práce 
s klienty DPP

-235 250,00

521xxx Mzdové náklady celkem -1 197 684,00

524xxx Zákonné sociální pojištění -330 970,00

527xxx Zákonné sociální náklady -5 451,00

531xxx Daň silniční -3 000,00

538xxx Ostatní nepřímé náklady -2 434,90

549xxx Jiné ostatní náklady -8 306,96

NÁKLADY -2 045 880,04

602xxx Tržby z prodeje služeb 83 050,00

644xxx Úroky 48,51

649xxx Jiné ostatní výnosy 800,00

 Dar NF Avast  50 000,00

682xxx Dary jednotlivců 148 246,00

691xxx Provozní dotace, z toho 1 759 094,00

 MČ Praha 3 150 000,00

 MPSV 682 094,00

 HMP 877 000,00

 MČ Praha 1 50 000,00

VÝNOSY 2 041 238,51

ZTRÁTA -4 641,53

Hospodaření  Pro  Dialogu  v roce  2016  skončilo  s  drobným  účetním  schodkem.

Neumožnilo vytvořit si rezervy z darů pro nadcházející období. Dotace MČ Praha 2 ve

výši 70 000 Kč byla převedena do roku 2017.
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Poděkování dárcům

Děkujeme srdečně všem Vám (ať si přáli být jmenováni či nikoliv), že jste v minulém roce

finančně podpořili naše aktivity.

Také díky vašim příspěvkům – v celkové výši 148.246 Kč – můžeme i nadále pokračovat

v činnosti,  která  nás  smysluplně naplňuje,  a jejíž  výsledky  vidíme v  podobě ulehčení

života dětem vyrůstajícím v rozdělených rodinách.

Poděkování soukromým osobám a společnostem

Těší  nás, že našim dárcům můžeme poděkovat  i  touto formou. Osoby a společnosti,

které  přispěly  na naši  činnost  a  nevyjádřily  se  ve  smyslu,  abychom neuváděli  jejich

jména, jsou konkrétně:

Čierná Jarmila

Hořavová Barbora

Janský Jaroslav

Křížková Dagmar

Sedláčková Veronika

EventEx, s.r.o. 

In-Tec

Děkujeme i všem vám, kdo jste si přáli zůstat nejmenováni, a také těm, kdo jste se rozhodli

podporovat  nás  v  pravidelných  měsíčních  intervalech.  Doufáme,  že  s námi  zůstanete  i

nadále,  a  společně  budeme moci  dále  pracovat  na celospolečenské  změně,  směrem k

rozvoji občanské společnosti a demokracie.

Poděkování společnosti Avast

Z příspěvku  Nadačního  fondu  Avast  (v  rámci  jejich  zaměstnaneckého  projektu)  jsme

mohli  nově  vybavit  naše  pracoviště.  Výslednou  příjemnou

atmosféru oceňují naši klienti i my, kteří zde pracujeme.
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Poděkování MPSV, MV a jednotlivým částem města Praha

Programy a aktivity, které jsme realizovali v roce 2016, mohly v plné kvalitě proběhnout

také díky příspěvkům a grantům od těchto právních subjektů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Praha, Městská část

Praha 1, Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4.
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Kontakt

PRO DIALOG, z.s.

IČO: 22613421

Mgr. Jindřiška Krpálková, ředitelka

Tel.: +420 777 311 559

Sídlo PRO DIALOG, z.s.:

Vachkova 1016/11, 104 00 Praha 10

Pracoviště PRO DIALOG, z.s.: 

Řehořova 12, 130 00 Praha 3

www.prodialogforum.cz
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