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Slovo ředitelky 

Vážené dámy a pánové, milé podporovatelky a milí podporovatelé činnosti Pro Dialogu, 

 

dovolte mi pozvat Vás k ohlédnutí se za děním a úspěchy Pro Dialogu v minulém roce. Rok 2019 

byl osmým rokem, kdy jsme provázeli rodiny. Byly to rodiny, v nichž se rodiče a jejich děti smiřují 

s rozpadem jejich rodiny, rodiče řeší důsledky tohoto kroku a s naší podporou hledají nové funkční 

a konstruktivní cesty, jak i po rozchodu spoluvytvářet bezpečí, dobré podmínky k životu pro 

společné děti a jak obnovit vzájemnou rodičovskou komunikaci. Děti dostávají podporu v tom, jak 

se vyrovnat se ztrátou rodiny jako celku, jak být samy sebou a jak jít dál.  

V roce 2019 jsme poskytli podporu 82 rodinám z Prahy, Středočeského 

a Olomouckého kraje. Věříme, že díky tomu mělo 116 dětí z těchto rodin větší šanci trávit čas 

s každým ze svých rodičů i přesto, že ti spolu již nežijí a často pokračují v urputných sporech. Mimo 

rodiny z různých částí Prahy i Středočeského kraje jsme v roce 2019 otevřeli poradnu na Moravě, 

která byla k dispozici rodinám v Olomouci a okolí. 

Těší nás, že se rozvíjí a zkvalitňuje spolupráce s odbory sociálně právní ochrany 

dětí a s opatrovnickými soudy. Tyto instituce se na nás obracejí stále častěji 

a s rostoucí důvěrou. Byli jsme svědky některých šťastných příběhů, kdy nám děti 

a jejich rodiče řekli: „Teď už musíme jít dál sami, ale už víme jak na to.“    

V roce 2019 se nám dařila vzájemná spolupráce v našem týmu. V Pro Dialogu 

pracovalo 11 erudovaných lidí. Mohli jsme věnovat také více sil prezentačním 

a fundraisingovým aktivitám. Naši práci jsme představili veřejnosti na veletrhu 

sociálních služeb městských částí VELETROJKA pořádaném MČ Praha 3. Potěšila 

nás mnohá a krásná ocenění od dárců i od našich klientů.  

I díky Vám pokračujeme stále v naší práci, jdeme dál…. Děkujeme. 

 

Za celý tým spolku Pro Dialog 

Jindřiška Krpálková, ředitelka
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Spolek Pro Dialog, z.s. 

Jsme neziskovou organizací, která podporuje dialogický postoj. Zaměřujeme se na 

pomoc rodinám v situaci konfliktu a nedorozumění, které mají zájem podílet se 

na řešení své situace. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním 

znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Důraz klademe na vytváření příznivého 

a bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dětí. 

Svou činností přispíváme k ochraně dětí ohrožených neshodami, spory, 

konflikty nebo násilím v rodinách. V rámci ochrany základních práv dětí 

napomáháme rodičům k obnově dialogu, který přinese úlevu jim i jejich dětem. 

Věříme, že každé dítě má právo rozvíjet se v živém a bezpečném kontaktu  

s mámou i s tátou, bez zátěže z důsledku toho, že se rodiče hádají nebo 

rozcházejí. Děti mají právo vyrůst v osobnosti, které si umějí budovat naplňující 

vztahy s lidmi a bez obav nacházejí své místo ve světě. 

V práci se inspirujeme myšlenkou restorativního přístupu, který před represivním 

způsobem řešení konfliktů dává přednost hledání cest k funkční obnově vztahů, 

založené na vyrovnání se, smíření a odpuštění.  

 

Identifikační údaje 
Právní forma: zapsaný spolek 

IČO: 22613421 

 

Orgány zapsaného spolku 

Statutární orgán – předsedkyně: Mgr. Jindřiška Krpálková 

Dozorčí rada: Mgr. Daniela Gabrielová, PaedDr. Drahomíra Šínová, Mgr. Anna Roll Boháčková 

 

Sídlo 

Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, číslo účtu: 3266963369/0800 

 

Kontaktní údaje 

Pracoviště: Pro Dialog, z.s., Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Kontaktní telefon: +420 737 018 662, www.prodialogforum.cz 

www.prodialogforum.cz
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Organizační struktura 

 

 

 

Pověření SPOD 

Disponujeme pověřením SPOD a všechny naše aktivity se dějí v souladu se zákonem č. 359/1999 

Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Interdisciplinární spolupráce 

Při výkonu naší práce úzce spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, zejména 

s orgány SPOD (OSPODy, UMPOD), Probační a mediační službou (PMS), Policií a s opatrovnickými 

soudy. Pokud to vyžaduje zájem klienta nebo jeho rodiny, spolupracujeme s organizacemi 

a profesionály, s právníky, terapeuty, psychiatry, s orgány místní samosprávy, s občanskými 

iniciativami a s dalšími neziskovými sdruženími.  
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Přehled našich aktivit 

Podporujeme všechny typy rodin s ohroženými dětmi včetně pěstounských. Věnujeme se 

restorativní péči v rodinách, v nichž se projevovalo násilí v blízkých vztazích nebo docházelo  

k trestným činům, vše v úzké spolupráci s orgány SPOD, soudy a s dalšími organizacemi. 

Poskytujeme klientům řadu podpůrných, na sebe navazujících aktivit: asistované kontakty, 

odborné poradenství, mediační a vzdělávací aktivity. Ty přispívají k tomu, aby děti byly co 

nejméně zasahovány nebo ohrožovány násilím a neshodami v rodinách, kde dlouhodobě 

pokračuje konflikt mezi rodiči.  

✓ O naše aktivity se mohou ucházet zájemci z celé Prahy, popřípadě i odjinud v České republice. 

✓ Aktivity provádíme převážně ambulantně na našem pracovišti v Praze nebo, pokud to situace 
klienta vyžaduje, i terénně. 

Rámcový přehled aktivit, které nabízíme 

 

 

Psychosociální aktivity 
Asistované setkávání pro bezpečný 
kontakt dítěte s rodičem. 

 
Tréninkové aktivity 
Asistované předávání pro pokojné 
přecházení dětí mezi rodiči. 

 
Konzultační činnost 
Odborné konzultace s praktickým 
nácvikem rodičovských kompetencí. 

 
Mediační práce 
s rodinou 
Rodičovský dialog v rodině 
ohroženého dítěte. 

 
Socioterapeutická 
práce s rodinou 
Odborné psychologické a speciálně 
pedagogické poradenství. Skupiny. 

  
Podpora 
pěstounských rodin 
Vzdělávací programy a odborné 
poradenství pěstounským rodinám. 

 
Lektorská, supervizní 
a publikační činnost 
Workshopy, semináře. Týmové, 
manažerské a případové supervize. 

 
Prevence 
násilného jednání 
Konference, semináře, publikační 
činnost, diskusní fóra. 

 
Restorativní 
programy 
Obnovné kruhy. Práce na obnovení 
vztahů mezi členy rodin, komunit. 
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Náš tým 

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

facilitace, psychologie, vzdělávání, koučinku, mediace. Pracujeme v českém a anglickém jazyce.   

 

Mgr. Jindřiška Krpálková 

Zakladatelka a ředitelka 
 

 

Mgr. Daniela Gabrielová 

Hlavní psycholožka, 
zástupkyně ředitelky 

 

PaedDr. Drahomíra Šínová 

Speciální pedagožka, 
psychoterapeutka 

 
Mgr. Jana Sedláková 

Speciální pedagožka 

 
Mgr. Soňa Janovská 

Odborná konzultantka, vedoucí 
poradny v Olomouci 

 
Martin Buček 

Administrativní pracovník 
a koordinátor provozu 

 

Mgr. Filip Jagrik 

Psycholog 

 

Mgr. Anna Boháčková 

Odborná konzultantka 

 

Zdeněk Chalupa, Dis. 

Sociální pracovník 

 

Ing. Bc. Hynek Valenta 

Psycholog 

 

 

 

Mariana Catwall 

t.č. na mateřské dovolené 
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Naše pracoviště 

Prostory našeho pracoviště na pražském Žižkově jsou plně vybaveny pro veškeré typy aktivit, které 

klientům nabízíme. Jsou vhodné pro individuální práci s jednotlivými členy rodin, párové mediační 

a skupinové restorativní aktivity, setkávání podpůrných skupin i pro vzdělávání skupin. Plně 

vybavená herna umožňuje bezpečné setkávání dětí s rodiči a pokojné předávání dětí mezi rodiči, 

s naší odbornou asistencí. 
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Naše činnost v roce 2019 

V roce 2019 jsme provázeli k novým začátkům 70 rodin a 12 pěstounských rodin z různých částí 

Prahy a také ze Středočeského kraje.  

Počet podpořených rodin a klientů v nich 

82 81 91 116  
Rodin Mužů Žen Dětí  

 

 

Počet realizovaných aktivit 

9 728+ 1 380 227 234 
Všech aktivit 
v roce 2019 

Odborných 
konzultací 

 

Asistovaných 
setkání 

Asistovaných 
předání 

68 15 1 300+ 6 500+ 
Rodičovských 

dialogů 
 

4 
Celodenní 

Setkání s pěstouny 
Prahy  4 

 

Odborných 
supervizí 

 

Telefonických 
konzultací 

Emailových 
konzultací 

 
 
 
 
 

Přehled projektů realizovaných v roce 2019 

✓ Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi. 

✓ Restorativní program. Obnova dialogu v rodinách zasažených trestným činem. 

✓ Dítě v centru konfliktu! 

✓ Vzdělávací program pro pěstouny a pěstounky z Prahy 4. 
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Popis realizovaných projektů 

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi  

Projekt byl operován a financován v rámci těchto grantových programů: 

1 / Grant Hlavního města Prahy – Programy v oblasti rodinné politiky (MHMP Odbor zdravotnictví, 
sociální péče a prevence) 

2 / Grant MPSV – Dotační titul Rodina, II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD 

3 / Dotace MČ Praha 1 v oblasti: Jednička pro rok 2019 – sociální oblast 

4 / Dotace MČ Praha 2 pro projekty v oblasti sociální a sociálně zdravotní 

5 / Dotační fond MČ Praha 3 – Program pro sociální oblast a zdravotnictví 

6 / Dotační fond MČ Praha 4 – Dotační program „Dlouhodobá podpora práce s dětmi a jejich 
rodinami“ 

       

Cílovou skupinou byly 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 těchto 

dětí se rozcházejí, rozvádějí, nebo mezi nimi došlo k násilí v blízkých vztazích. Cílovou skupinou 

jsou proto spolu s dětmi jejich rodiče.  

V průběhu roku jsme uskutečnili všechny aktivity plánované v tomto projektu, asistované kontakty 

jsme rodinám s ohroženými dětmi poskytovali ve spolupráci s orgány SPOD a se soudy. 

Přínosy projektu 

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

✓ Projekt přispívá k ochraně práv a potřeb dětí v souladu se záměry a cíli rodin v agendě SPOD. 
Rodiče jsou vedeni a podporování, aby stranili zájmům dítěte před vlastním zájmem. Rodiče 
jsou také podporováni ve schopnosti naplňovat potřeby dítěte a tím dítě chránit.  

✓ Aktivity v projektu realizované mají za cíl provádět rodiče obdobím změny, kdy přestávají být 
životními partnery, a učí je v zájmu svých dětí být odpovědnými rodiči. Smyslem projektu je 
podpořit celý rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny. 
Klienty byli matky, otcové, děti, prarodiče, tety, strýcové a další členové širší rodiny a komunity.  
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✓ Součástí projektu je interdisciplinární spolupráce, samozřejmostí je účast našich odborných 
pracovníků na případových konferencích, soudních řízeních a osobních konzultacích na 
odborech SPOD. 

Aktivity realizované v rámci projektu 

Asistovaná setkávání (ASS) s nácvikem rodičovských kompetencí 

Formát ASS umožňuje, aby se děti, které se díky okolnostem nemohly setkávat s jedním ze svých 

rodičů v přirozeném prostředí, setkávaly s rodičem, se kterými nežily ve společné domácnosti,  

v bezpečném prostředí a za podpory našich odborných pracovníků. 

✓ Počet ASS v projektu byl rodinám poskytován s ohledem na potřeby dítěte – některým postačil 
minimální rozsah (do 5 ASS), aby se situace v rodině stabilizovala a změnila. V jiných rodinách 
byla aktivita ASS poskytována po celou dobu trvání projektu. 

✓ ASS přispívá ke stabilizaci situace v rodině, aby byla pro děti opět bezpečná a rozvíjející. Rodiče 
pak mohou přejít k aktivitě Asistované předávání a Rodičovský dialog o potřebách dětí.  

Asistovaná předávání dítěte (ASP) s nácvikem komunikačních dovedností 

ASP je významnou pomocí rodinám, v nichž je dítě vystavováno nevhodnému chování rodičů mezi 

sebou za přítomnosti dítěte. 

✓ ASP byla realizována v rodinách, kde je v aktuální situaci potřeba vytvořit bezpečné prostředí 
pro děti. Ty tak mohou přecházet mezi svými rodiči bez zátěže rodičovského konfliktu 

✓ Pracovníci podporovali rodiče, kteří využívají ASP, v rozvoji komunikačních dovedností, které 
rodičům umožňují předcházet konfliktům. 

Rodičovský dialog (RD) 

Aktivita podporující rodiče v tom, jak společně znovuobnovit komunikaci ohledně svých dětí. 

✓ RD byly zaměřeny na dialog nejčastěji mezi otcem a matkou, a vedly je k uzavírání dohod ve 
prospěch každého společného dítěte. 

✓ RD byl využíván zejména rodiči, kteří vědomě usilovali o změnu nepříznivé situace ve své 
rodině s ohledem na potřeby dětí a projevili vůli hledat společně cesty, jak se budou podílet na 
řádné péči o společné dítě a jak se budou společně podílet na výchově. 

Odborné konzultace s praktickým nácvikem dovedností 

Smyslem konzultací je posilovat průběžně dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny 

a podpořit tak nový začátek celé rodiny. Rodiče jsou tak podporováni ve své schopnosti přebírat 

zodpovědnost za situaci, ve které se nacházejí, a za spolupráci s druhým rodičem. 

✓ Konzultace byly zaměřeny na aktuální situaci a konkrétní praktická témata v rodině, kde se 
nacházely ohrožené děti, i průběhu jednotlivých uskutečněných aktivit.  

✓ Každý z rodičů v rámci konzultací vypracovával Individuální plán, který se zaměřuje na 
zvládnutí aktuální životní situace rodiny, zejména na nácvik postupů dovedností potřebných 
v tíživé situaci. 
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Dítě v centru konfliktu! 

Projekt byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem. 

Cílem projektu bylo provázení dětí z rodin, ve kterých probíhá hluboký konflikt mezi rodiči. Projekt 

umožnil zajistit každému dítěti individuální podporu, která mu přinese 

úlevu, navrátí mu vědomí jeho vlastní hodnoty a pomůže mu obnovit 

psychické i fyzické síly. 

Cílovou skupinou jsou konkrétní děti z více než 65 rodin, které jsou klienty 

Pro Dialogu. Děti, které žijí v prostředí, kde přetrvává hluboký konflikt mezi 

rodiči během jejich rozchodu nebo i dlouho po rozchodu. 

Jednotlivé dítě získalo svého patrona, který je po celou dobu zařazení do programu doprovází. Ve 

spolupráci s patronem je dítě podle svého stupně zralosti spolutvůrcem svého individuálního 

plánu, který je v rámci spolupráce naplňován a vede u dítěte k lepšímu zvládání situace. 

V programu byly využity moderní metody a formy práce s dítětem a skupinou, jako play terapie, 

muzikoterapie, arteterapie, koučování atp. Projekt je vysoce potřebný, neboť pozornost věnovaná 

dětem v rámci konfliktu dospělých je často nedostatečná a organizací věnujících se komplexní 

práci s konflikty a násilím v rodině ohroženými dětmi je velice málo.  

Přínosy projektu 

✓ Děti získaly patrona, který jim byl oporou. V interakci s ním mohly děti pravidelně sdílet  
a probírat svou situaci, rozumět svým strachům a obavám, získávat podporu pro řešení 
problémů, učit se, jak řešit konflikty, přijímat podporu a rozvíjet své sebevědomí, přijímat 
zodpovědnost za svůj život. 
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RESTORATIVNÍ PROGRAM. Obnovení dialogu v 

rodinách zasažených trestným činem 

Projekt byl finančně podpořen ze státního rozpočtu na rok 2019 u Ministerstva Spravedlnosti ČR, 
v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona 
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 

Cílovou skupinou projektu byli oběti a pachatelé trestných činů, které se dějí v oblasti domácího 

a genderově podmíněného násilí. Jednalo se o ženy, muže a jejich děti – 

rodiny, které se v důsledku konfliktu a trestných činů nacházely  

v rozchodových a po-rozchodových stavech. Nejčastěji se vyskytujícími 

trestnými činy byly domácí násilí mezi intimními partnery; týrání, 

zneužívání; trestné činy spojené se závislostmi (alkohol, drogy); 

vyhrožování, pronásledování, pomluva; trestní podání na sexuální 

zneužívání dětí. Projekt se podařilo naplnit ve všech sledovaných indikátorech. Většina 

podpořených klientů s námi spolupracuje i nadále a čerpá u nás aktivity přiměřené své aktuální 

psychické a sociální situaci a potřebám svých dětí. 

✓ Veškeré aktivity probíhaly ve spolupráci s institucemi a subjekty, které mají oběti a pachatele 
trestných činů ve své agendě: soudy, státní zástupci, pracovníci OSPOD, probační a mediační 
služba, Policie ČR, další organizace zapsané v registru pro pomoc obětem trestných činů. 

✓ Aktivní spolupráci jsme v průběhu projektu udržovali s organizacemi, které se zabývají pomocí 
obětem domácího násilí i organizacemi, které se zabývají podporou trestaných, za všechny  
IC Praha, SOS centrum Diakonie CČE, Acorus, Rosa, Profem, LOM a další.  

✓ V rámci projektu jsme mohli otevřít poradnu také na Moravě, a poskytovat podporu rodinám 
v Olomouckém regionu. 

Přínosy projektu 

✓ Práce s oběťmi a pachateli zejména domácího násilí umožňuje pachatelům/lkám reflexi  
a přehodnocení svého chování k obětem, kterými jsou partneři/rky i děti. Tento krok zvyšuje 
možnost, že se původní oběti (žena/muž/dítě) vymaní postupně právě z postoje oběti a stává 
se svébytnou bytostí, která dokáže svá práva rovnoprávněji uplatňovat v mnoha oblastech 
svého života. 

✓ Změna v přístupu a jednání obou rodičů vede ke změně přístupu k výchově a partnerským 
vztahům. Nácvik a každodenní žití nových, funkčních, vzorců předává společným dětem nové 
modely a přerušuje generačně podmíněný bludný kruh násilí. Kromě přímé úlevy v rodinách 
našich klientů tak projekt přispívá k prevenci páchání trestných činů v dalších generacích, 
k postupné změně na celospolečenské úrovni. 

✓ V rámci projektu jsme mohli nabídnout spolupráci také rodinám/klientům, u kterých toto na 
počátku nebylo důvodem navázání spolupráce s námi. K násilí ve vztazích často dochází i se 
zpožděním, nikoli přímo při rozchodu, a není výjimkou, že se pak objevuje na obou stranách. 
Od pomluvy, pronásledování, vyhrožování, po ekonomické násilí či riziko trestního podání na 
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sexuální zneužívání dítěte, kdy toto rodič využívá jako zbraň, aby ztížil nebo zamezil kontaktu 
dítěte s druhým rodičem. 

✓ Projekt přispěl k rozvíjení spolupráce s právními zástupci našich klientů (původních obětí 
i pachatelů TČ). Právním zástupcům, kteří mají zájem se účastnit konzultací spolu s klientem, 
toto umožňujeme. Několik právních zástupců, kteří projevují obecně zájem o danou 
problematiku, využilo nabídky samostatné konzultace v Pro Dialogu pro obeznámení se 
s naším přístupem i nabízenými aktivitami. 

✓ Projekt umožnil podpořit klienty (identifikovaní pachatelé se záznamem v trestním rejstříku) 
v jejich návratu na trh práce. Podpora probíhala osobně, formou individuálních konzultací, 
i formou doporučení organizací, které se na tuto problematiku specializují. 

✓ Praxe z projektu potvrdila nárůst počtu mužů, kteří přiznávají, že byli či se cítili být dlouhodobě 
obětí domácího násilí, a toto uvědomění je zprávou o postupné změně společenských 
stereotypů okolo tématu právě domácího násilí. 

Aktivity realizované v rámci projektu 

Psychologické a psychosociální poradenství 

✓ Pro oběti, pachatele a děti, coby zvlášť zranitelné oběti trestných činů, případně prarodiče. 

Restorativní programy 

✓ Rodičovské dialogy a/či Obnovné kruhy. Tyto mediační formáty jsou založené na principu 
restorativního přístupu k trestným činům, napomáhají a podporují narovnání vztahů jak přímo 
mezi obětí a pachatelem po násilném a/či trestném činu, tak v rodině (s přihlédnutím k zájmu 
dítěte coby zvlášť zranitelné oběti) i vztahů v širších komunitách. 

Asistované kontakty 

✓ Asistované setkávání rodičů s dětmi, Asistované předávání dětí mezi rodiči. 

Odborné konzultace 

✓ Konzultace s každým rodičem. Tyto konzultace jsou nativní součástí každého předání a setkání. 

✓ Individuální odborné poradenství dle potřeb jednotlivých členů rodin, které jsou našimi 
klienty, dospělých a/či dětí. 

✓ Odborné konzultace s profesionály a zástupci organizací, které mají danou rodinu v péči, 
typicky jsou to terapeuti, psychologové, právní zástupci. 

✓ Odborné konzultace s dalšími rodinnými příslušníky, kteří mají zájem na případu rodin, se 
kterými pracujeme, nebo se chtějí účastnit některé z aktivit, které poskytujeme, typicky 
asistovaných kontaktů. Nejčastěji jsou to prarodiče, tety a strýcové dětí. 
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Vzdělávací program pro podporu pěstounů z Prahy 4 

Ve spolupráci s MČ Praha 4 a OSPOD Praha 4 jsme realizovali vzdělávací pro pěstouny MČ Praha 
4. Vzdělávání bylo plně uhrazeno MČ Praha 4.  

Vzdělávací program byl rozdělen do 4 celodenních modulů, jejichž obsah vyváženě propojil výklad 

a řízenou diskuzi se sdílením osobních zkušeností účastnic a účastníků 

a upevňování získaných dovedností praktickým nácvikem. Témata, 

připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších 

předpisů, reagovala na přímé potřeby zúčastněných. Součástí každého 

modulu byly individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 

Jednotlivé vzdělávací moduly navštěvovalo průměrně 8 osob. 

Témata jednotlivých modulů 

Modul 1. Praktické otázky výkonu pěstounství 

✓ Porozumět své vlastní pěstounské roli při péči o dítě. Kultivace vlastností, které napomáhají 
zvládat situace při výchově dětí v pěstounské péči. Porozumět nárokům kladeným na pěstouna 
s ohledem na platnou legislativu v ČR. 

Modul 2. Jak dítě prožívá sebe sama s ohledem na svoji původní rodinu a na kontext 
pěstounské rodiny 

✓ Vnímat dítě, jeho potřeby, city, projevy, prožívání. Usilovat a snažit se porozumět všem 
různorodým projevům dítěte. Být dítěti oporou a osobním dobrým příkladem. Hledat spolu  
s dítětem adaptabilnější způsoby sebevyjádření. 

Modul 3. Každodenní situace s dítětem v pěstounské rodině 

✓ Podpora zdravého vývoje dítěte, s ohledem na jeho vývojové možnosti, nácvik prvků denního  
i nočního režimu, respekt vůči osobnosti dítěte, podpora jeho samostatnosti, která má být na 
úrovni srovnatelné s dětmi žijícími v rodinách se svými rodiči. 

Modul 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, věk, zdraví a individuální odlišnosti 

✓ Posílení vědomí pěstounů o tom, že mají, a jak, poskytovat dětem co nejlepší péči  
a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální, intelektuální a sociální vývoj. 
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Supervizní, osvětová a publikační činnost 

✓ Naši pracovníci odvedli 15 hodin supervizí pro jednotlivce a NGO v oblasti sociální práce. 

✓ Podíleli jsme se na tvorbě a vyhodnocování naplňování Národního akčního plánu prevence 
domácího násilí. 

✓ Pracovníci Pro Dialogu se průběžně v roce 2019 účastnili mezioborových setkání, odborných 
konferencí a seminářů, týkajících se práce s rodinou. (tematická setkávání organizovaná 
Intervenčním centrem Praha, účastnili se setkání pracovní skupiny J&T – Komunikační mosty, 
jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách pod Úřadem vlády, 
Mezioborové skupiny organizace Barevný svět dětí, kazuistického semináře pro odborníky 
pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami aj.) 

✓ Z našeho zájmu o hledání, aplikování a sdílení nových postupů, které by lidem pomáhaly 
vypořádat se s konfliktem, vznikla ucelená Metodika restorativního přístupu k práci s rodinou  
v souvislosti s trestnou činností, zejména s domácím násilím a násilím v rodinách. 

✓ V rámci zvyšování povědomí o naší práci jsme letos přiblížili naši práci veřejnosti na Veletrojce 
2019 (přehlídce sociálních a návazných služeb) MČ Praha 3. 

✓ V rámci fundraisingových a osvětových aktivit jsme se zúčastnili kampaně GIVING TUESDAY. 
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Interdisciplinární spolupráce 

Od založení pro Dialogu je pro nás důležitou a samozřejmou interdisciplinární spolupráce, kdy je 
společným zájmem všech stran snaha zajistit otcům a matkám rovný přístup k dětem a podpořit 
děti v realizaci jejich práva na oba rodiče. Zároveň jsme členy sdružení a výborů, které se na 
komunitní a celospolečenské úrovni zaměřují na osvětu a prevenci v oblasti domácího násilí, 
respektive násilí v blízkých vztazích. 

 

Aktivně a prakticky podporujeme mezioborovou spolupráci na celospolečenské úrovni: 

✓ Máme zastoupení ve VÝBORU PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ a násilí na ženách, který je 
poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů – od roku 2008 je naše ředitelka 
členkou Výboru, 

✓ jsme členskou organizací PLATFORMY PRO POSKYTOVATELE POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH 
ČINŮ, 

✓ jsme součástí skupiny KOMUNIKAČNÍ MOSTY | Nadace J&T. 

 

Pravidelně a kontinuálně jsme v kontaktu s těmito státními organizacemi a institucemi: 

✓ orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), 

✓ úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (UMPOD), 

✓ Probační a mediační služba (PMS), 

✓ opatrovnické soudy, 

✓ další instituce, pokud to vyžaduje zájem klienta nebo jeho rodiny. 

 

Spolupracujeme s organizacemi, které mohou jakýmkoli způsobem spolu s námi řešit situaci 

našich klientů – neboť jednotliví členové rodin, se kterými spolupracujeme, jsou často klienty více 

organizací. Za všechny jmenujeme např. 

✓ ROSA, LOM, proFEM, Letní dům, ACORUS, Centrum Locika, Dům tří přání, Konsent, 

✓ orgány místní samosprávy, občanské iniciativy a další nezisková sdružení, 

✓ Intervenční centrum Praha. 

 

Pokud jsou děti a/nebo dospělí z rodin, se kterými pracujeme, v péči soukromých odborníků, 

spolupracujeme i s nimi. Nejčastěji na konzultace v případech klientů přicházejí 

✓ Právní zástupci klientů, terapeuti, psychologové, psychiatři apod. 
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Zpráva o hospodaření 

Přehled hospodaření Pro Dialog, z. s., Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3, IČO: 22613421 za účetní 

období: 1. ledna – 31. prosince 2019. Hodnotové údaje jsou uvedeny v Kč. 

Náklady 

Číslo Název účtu Počáteční 

stav 

 

Obraty 

za období MD 

Obraty 

za období D 

Obraty 

rozdíl 

Koncový 

stav 

 

501100 Spotřeba materiálu 0,00 14 729,00 0,00 14 729,00 14 729,00 

501200 Kancelářské potřeby 0,00 3 065,00 0,00 3 065,00 3 065,00 

501300 Potraviny klienti 0,00 5 606,00 0,00 5 606,00 5 606,00 

502100 Spotřeba plynu 0,00 14 303, 83 0,00 14 303, 83 14 303, 83 

502200 Spotřeba elektřiny 0,00 13 214,18 0,00 13 214,18 13 214,18 

50x Spotřebované nákupy 0,00 50 918, 01 0,00 50 918, 01 50 918, 01 

       

518100 Telefonní poplatky 0,00 34 930,21 0,00 34 930,21 34 930,21 

518200 Externí odborníci 0,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 

518300 Účetní, právní atd. služby 0,00 155 500,00 0,00 155 500,00 155 500,00 

518400 Pojištění 0,00 5 713,00 0,00 5 713,00 5 713,00 

518500 Nájem 0,00 154 000,00 0,00 154 000,00 154 000,00 

518800 Ostatní služby 0,00 12 640,76 0,00 12 640,76 12 640,76 

51x Služby 0,00 394 783, 97 0.,00 394 783, 97 394 783, 97 

       

521100 Mzdové náklady HPP 0,00 1 666 222,00 0,00 1 666 222,00 1 666 222,00 

521200 Mzdové náklady DPP 0,00 234 000,00 0,00 234 000,00 234 000,00 

524100 Zákonné sociální pojištění 0,00 564 440,00 0,00 564 440,00 564 440,00 

527100 Kooperativa 0,00 6 389,00 0,00 6 389,00 6 389,00 

52x Osobní náklady 0,00 2 471 051,00 0,00 2 471 051,00 2 471 051,00 

       

538200 Daň z úroků na BÚ 0,00 1,57 0,00 1,57 1,57 

53x Daně a poplatky 0,00 1,57 0,00 1,57 1,57 

       

542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 255,00 0,00 255,00 255,00 

544000 Nákladové úroky 0,00 1 941,25 0,00 1 941,25 1 941,25 

549100 Bankovní poplatky 0,00 3 179,00 0,00 3 179,00 3 179,00 

549999 Jiné ostatní náklady 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 

54x Ostatní náklady 0,00 5 375,47 0,00 5 375,47 5 375,47 

       

 
Náklady celkem 0,00 2 922 130,02 0,00 2 922 130,02 2 922 130,02 
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Výnosy 

 
 
Číslo Název účtu Počáte

ční 

stav 

 

Obraty 

za období MD 

Obraty za D 

období  

Obraty 

rozdíl 

Koncový 

stav 

 

602100 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 26 615,00  26 615,00  26 615,00  

602200 Tržby z prodeje služeb fakturace 0,00 0,00 74 800,00  74 800,00 74 800,00 

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 0,00 101 415,00  101 415,00 101 415,00 

       

644100 Výnosové úroky 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 

64x Ostatní výnosy 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 

       

682100 Přijaté příspěvky (dary) 

drobní dárci 

0,00 0,00 74 488,80 74 488,80 74 488,80 

682130 Přijaté příspěvky (dary) 

Nadace TM 

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

68x Přijaté příspěvky 0,00 0,00 174 488,00 174 488,00 174 488,00 

       

691100 Provozní dotace 0,00 0,00 - 3 000,00  - 3 000,00  - 3 000,00  

691120 Provozní dotace MSprav 0,00 0,00 806 500,00  806 500,00  806 500,00  

691130 Provozní dotace MPSV 0,00 0,00 932 852,00 932 852,00 932 852,00 

691210 Provozní dotace Pha 3 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

691220 Provozní dotace Pha 1 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

691230 Provozní dotace MHMP 0,00 0,00 797 000,00 797 000,00 797 000,00 

691240 Provozní dotace Pha 2 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

691250 Provozní dotace Pha 4 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

69x Provozní dotace 0,00 0,00 2 686 352,00 2 686 352,00 2 686 352,00 

       

 
Výnosy celkem 0,00 0,00 2 962 263,25 2 962 263,25 2 962 263,25 

  Hospodářský zisk za období  40 133,23  

  Hospodářský zisk celkem  40 133,23 
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Dárci a partneři 

Programy a aktivity, které jsme realizovali v roce 2019, mohly v plné kvalitě proběhnout díky 

příspěvkům a grantům od právních subjektů, nadací a nadačních fondů, a individuálních dárců. 

S Vaší podporou se nám daří vytvářet stabilní zázemí pro dospělé i dětské klienty, a pokračovat 

v naší, náročné, práci. 

Právní subjekty 

Magistrát hlavního města Prahy 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Městská část Praha 1 

Městská část Praha 2 

Městská část Praha 3 

Městská část Praha 4 

 Nadace a nadační fondy 

Nadace Terezy Maxové dětem  

Individuální dárci 

Máme deset stálých dárců, kterým 

děkujeme, dvě dárkyně z Darujme.cz  

a jednu dárkyni z Giving Tuesday. 
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Kontakt 
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