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Vážení, 

úvodem bych Vám všem chtěla poděkovat za 

Vaši přízeň, podporu a spolupráci. Rok 2020 

nebyl  jednoduchý. Poznamenala jej vlna pande-

mie a mnohá vládní omezení. Přes to vše však 

mohlo i něco nového začít. 

Když jsme s kolegou doprovodnou organizaci 

zakládali, vedla nás společná myšlenka. Chtěli 

jsme pomoci opuštěným, týraným a zanedbaným 

dětem najít nový domov v prostředí plném lásky 

a vřelosti. Bez ochotných a milujících lidí to 

však nejde.  

Pěstouni mají nelehké poslání, které vyžaduje 

píli, trpělivost a mnoho úsilí. Naše organizace 

takovéto rodiny podporuje a pomáhá jim ustát 

plno nelehkých situací. To s jediným cílem -  

vykouzlit v dětských tvářích plno úsměvů.  

Přes všechna uzavření a omezení, jsme se snažili 

být klientům k dispozici a pomáhat jim 

s každodenními problémy, které nijak vlivem 

pandemie nezmizely, ba naopak se objevily nové.  

Věříme, že v následujících roce bude méně    

bolesti, slz a přejeme všem našim klientům,   

pracovníkům a spolupracujícím organizacím, 
aby všechny jejich kroky vedly ke spokojenosti 

všech a především dětí.            

   Bc. Monika Musilová          
   Předseda spolku 

„Rodina je tam, kde je tvé srdce.“ 

O nás: 
M+M Semonice z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická 
a nezisková organizace založená za účelem naplňování       
společného zájmu, kterým je rozvoj péče o ohrožené děti         
a mladé lidi.  
 
Hlavní činnost směřuje podpoře pěstounských rodin v plnění 
jejich funkce, nabízíme osvětovou a vzdělávací činnost           
v oblasti náhradní rodinné péče a pomáháme získat lidi           
a právnické osoby k podpoře náhradní rodinné péče.  
 

Poslání: 
Naším posláním je podporovat pěstouny ve vytváření zdravě 
fungující náhradní rodiny, prostřednictvím poradenství,     
odborné pomoci, vzdělávání a doprovázení dětí, pečujících 
osob a osob v evidenci za účelem naplnění nejlepšího zájmu 
dítěte. 
 

Cíl organizace: 
Cílem je vytvořit prostřednictvím činností organizace         
bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské péče          
a naplnění nejlepšího zájmu dítěte. 
 
Cílová skupina: 
Klienty jsou děti svěřené do náhradní rodinné péče, osoby 
pečující o děti v náhradní rodinné péči, osoby zařazené         
do evidence, které bydlí v Královéhradeckém kraji. 
 
Hlavní činnost provádíme prostřednictvím: 

• Podpory pěstounských a osvojitelských rodin v plnění  
  jejich funkce. 

• Osvětovou a vzdělávací činností v oblasti náhradní          
  rodinné péče. 

• Získání lidí a právnických osob k podpoře náhradní      
  rodinné péče. 

• Poskytování sociální služby §65 Sociálně aktivizační     
  služby pro rodiny s dětmi 
 
Vedlejší hospodářská činnost: 

• Organizace odborných přednášek a kurzů 
 
Organizace poskytuje tyto služby: 
 

Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem; Pomoc  
při   zajištění osobní péče o svěřené dítě; Respitní péče;  
Zprostředkování odborné pomoci; Zajištění a realizace       
vzdělání; Pomoc při realizaci kontaktu dětí s biologickými  
rodiči;     
 
Další aktivity - setkávání pěstounských  rodin, výlety      
a volnočasové aktivity, granty a dotace 
 

Tým pracovníků M+M Semonice z. s. 

Bc. Monika Musilová 

Předseda spolku, sociální pracovník vykonávající SPOD 

Bc. Josef Macháček  

Sociální pracovník vykonávající SPOD 

M+M Semonice z. s. 
Sídlo spolku 

Semonice 16, 551 01, Jaroměř   

Právní forma: zapsaný spolek 

Datum založení: 4. 10. 2019    

Telefon: 603 376 154, 739 511 066 
 Email: mmsemonice@mmsemonice.cz

IČO: 085 12 914 
Číslo účtu: 123-986410267/0100 
Datová schránka: szwhi84 

www.mmsemonice.cz 



V roce 2020 jsme uzavřeli 4 dohody, poskytli  83,5 hodin služeb a zajistili 128 hodin vzdělávání          

pro 6 pěstounů z Královéhradeckého kraje. 

Hospodaření organizace: 

 

Pověření SPOD a průběh jeho naplňování: 

· Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.) 

Naši klienti jsou v pravidelném kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, který jim je nápomocen při řešení výchovných i jiných problémů 

s péčí o dítě. V roce 2020 jsme uskutečnili 73 návštěv a telefonních kontaktů s klienty. Klienti mají možnost využívat konzultace v otevírací 

dobu. Organizace má zřízenou i pohotovost, tzn. klienti v případě krize či závažného problému, mohou volat kdykoliv. 

· Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících      

s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) 

· Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb.) 

Organizace pro své klienty zprostředkovává odbornou pomoc a možnost využití osobní konzultace s odborníky. Pěstoun a svěřené dítě má 

právo na zprostředkování psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. V roce 2020 jsme svým klientům 

poskytli 56 hodin interního školení, a zprostředkovali 72 hodin externího vzdělávání. Spolupracujeme s odborníky v oblastech problematiky 

výchovy, attachementu, prevence sociálně-patologických jevů u dětí a jiných. Naše působení v rodinách je zaměřeno především na zdravý 

vývoj dětí a na jejich ochranu před škodlivými vlivy, a to za pomoci vzájemné komunikace. 

· Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.) 

V roce 2020 jsme uzavřeli 4 dohody s 6 pěstouny, kteří mají v péči celkem 5 dětí. 

· 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 pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte         

nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) 

V roce 2020 jsme v rámci naší činnosti spolupracovali se třemi žadateli o zprostředkování pěstounské péče. Organizace vydala propagační 

materiály služby, s cílem oslovit širokou veřejnost, které byly distribuovány na příslušný OSPOD. Základní informace o pěstounství       

zveřejňujeme prostřednictvím našich webových stránek www.mmsemonice.cz. 

· Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona   

č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená 

osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.  

Na základě dohody jsou klientům poskytovány následující služby: Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem, Pomoc při zajištění  

osobní péče o svěřené dítě, Výpomoc při nemocenské, Výpomoc při narození dítěte, Výpomoc při vyřizování nezbytných záležitostí,     

Výpomoc při úmrtí osoby blízké, Respitní péče, Zprostředkování odborné pomoci, Zvyšování znalostí a dovedností – vzdělávací plán,   

Kontakt dětí v PP s rodiči a pomoc při realizaci kontaktu, Sledování naplňování dohody. Pravidelně sledujeme vývoj a průběh výkonu  

pěstounské péče a vypracováváme zprávu pro příslušný OSPOD, a to jedenkrát za 6 měsíců. 

· Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou              

působností  (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb.) 

· Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo  

osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)  zákona č. 359/1999 Sb.) 

Pracovníci poskytují poradenství osobám, které žádají o zprostředkování dítěte do péče. Vhodné osoby, pro to stát se pěstouny oslovují         

a předávají jim dané informace či kontakty. Děje se tak i v případě dětí, pokud by pracovníci vyhledali dítě vhodné do pěstounské rodiny,    

je jejich povinností o tom informovat příslušný orgán. Tuto činnost provádíme především ve spolupráci s příslušným OSPODem                 

za pomoci vydaných propagačních materiálů. 

Pověření k výkonu SPOD je vydáno spolku pro území Královéhradeckého kraje od 30. 1. 2020.  

Výnosy     Náklady   

Materiál 2211,79   Jiné ostatní výnosy 565,00 

Cestovné 6490,00   Přijaté příspěvky (dary) 200,00 

Služby pro pěstouny 16380,00   Přijaté členské příspěvky 4000,00 

SW 1731,00   Příspěvky na výkon PP 116000,00 

Ostatní služby 47542,00   Náklady celkem 120765,00 

Mzdové náklady DPP 44548,00       

Úroky 0,09   Hospodářský výsledek 2020 324,08 

Jiné ostatní náklady 1538,04       

Výnosy celkem 120440,92       

Děkujeme těm, kteří nás podporují:   


