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Centrum pro dítě a rodinu Valika 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 
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1. Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé,  

dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. 

Přestože se zpráva nazývá výroční, bude v našem případě zahrnovat pouze jedno 

pololetí, protože jsme vznikli teprve 14. června. I během tohoto krátkého období jsme 

však nelenili a zapojili jsme se do dění v našem kraji. 

Přestože víme, že máme před sebou velké množství práce, těšíme se na rozvojové 

aktivity, které nás čekají v příštím, a doufáme, i v dalších letech našeho působení 

v Karlovarském kraji. 

Na závěr úvodního slovo bych rád poděkoval všem, kteří nám v rozjezdu naší 

organizace a všech souvisejících aktivit pomohli a utvrdili nás v tom, že to, co děláme, 

má smysl a bude ku prospěchu celé naší společnosti. 

 

Děkuji  

 

Mgr. Petr Zmuda, ředitel 
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2. Základní údaje  
 

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České 

republika dne 14. června 2013 pod č.j. VS/1-1/93709/13-R.  

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo za účelem: 

 Osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a 

jejich rodiny a náhradní rodinné péče 

 Výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně – právní ochrany dětí 

 Poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a 

jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči 

 Spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a 

společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči 

Během roku 2013 se konalo jedno zasedání členské schůze jako nejvyššího orgánu 

sdružení, na kterém byl statutárním zástupcem (ředitelem) sdružení zvolen všemi 

členy sdružení Mgr. Petr Zmuda. 

3. Důležité události roku 2013 
 

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Centrum pro dítě a rodinu Valika získalo dne 13. září 2013 pověření k výkonu 

sociálně – právní ochrany dětí, a to v následujícím rozsahu: 

 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě 

 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na 

řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a 

jeho výchovu 

 Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým 

osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 
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pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do 

pěstounské péče 

 Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

Naše organizace se stala členem Neformální pracovní skupiny k tématu náhradní 

rodinné péče. Členy jsou kromě nás například i pracovníci OSPOD Sokolov, sociálního 

odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, zástupci neziskových organizací: Náhradním 

rodinám, Člověk v tísni nebo Sdružení SOS dětských vesniček. V rámci této skupiny se 

uskutečnily tyto akce: 

 25. června neformální setkání na téma PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU 

DOBU jako alternativa života dítěte v ústavu. Problematiku představili manželé 

Hláskovi, kteří jsou průkopníky rané pěstounské péče. Celkem se setkání 

zúčastnilo přibližně dvacet lidí.  

 25. září 2013 proběhlo další neformální setkání na téma náhradní rodinné 

péče v Karlovarském kraji. Tentokrát bylo hlavním tématem PĚSTOUNSKÁ 

PÉČE. Během dvouhodinového setkání se přítomní dozvěděli základní 

informace o tomto typu náhradní rodinné péče, zjistili, jaké jsou rozdíly oproti 

osvojení a s praktickými zkušenostmi se podělila lektorka příprav pěstounů Bc. 

Jana Lexová, která sama vychovává dítě v pěstounské péče, paní Bc. Jana 

Lexová a dlouhodobě pracuje v Asociace náhradních rodin ČR. 

 26. listopadu 2013 proběhlo v Museum Café v GALERII VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

V CHEBU další neformální setkání na téma náhradní rodinné péče v 

Karlovarském kraji. Tentokrát se s praktickými zkušenostmi se podělila 

psycholožka, lektorka odborných seminářů a pěstounka romských dětí Mgr. 

Martina Vančáková. 

V rámci pověření jsme rovněž poskytli řadě zájemců individuální formou (telefonicky, 

emailem, osobně) informace k problematice náhradní rodinné péče, zejména 

pěstounské péče. 

 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Podnikli jsme rovněž kroky pro získání registrace pro sociální službu: sociálně – 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tuto službu bychom rádi poskytovali 

v terénní formě, a to na území obcí s rozšířenou působností Karlovy Vary, Ostrov a 

Sokolov. 
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4. Hospodaření sdružení 
Náklady organizace  

Spotřeba materiálu    20.990,00 

Ostatní služby (zejména nájemné)  11.385,33 

Náklady organizace celkem   32.375,33 

 

Výnosy organizace 

Dar      16.353,74 

  Výnosy organizace celkem   16.353,74 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   -16.021,59 

 

Kontakty 
Centrum pro dítě a rodinu Valika, o. s. 

IČO: 017 94 710 

Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov 

Tel.: 739 69 53 96, 727 811 558 

E-mail: info@valika.cz 

Web: www.valika.cz 

Kontaktní prostory (kancelář): Závodu Míru 170/90, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role 

 

Mgr. Petr Zmuda (ředitel) 

zmuda@valika.cz, 727 811 558 

 

Mgr. Petr Najman (zástupce ředitele, odborný pracovník pro oblast náhradní 

rodinné péče) 

najman@valika.cz, 739 69 53 96 

Podpořte nás… 
Budeme velice rádi, pokud nám své sympatie vyjádření i finančním darem, díky 

kterému budeme moci nabídnout své služby ještě většímu počtu ohrožených dětí a 

rodin. Finanční dar v jakékoliv částce můžete zaslat na účet 24 004 340 85/2010, do 

zprávy pro příjemce napište DAR. V případě zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení o 

daru.  


