
 

 

Vážení, 

již druhým rokem naše organizace pomáhá týraným, opuštěným či zanedbaným dětem najít 

nový domov. Stát se „náhradním rodičem“ pro tyto děti, je velmi těžkým, ale úctyhodným    

posláním. Proto je velmi důležitá podpora, kterou pěstounským rodinám poskytujeme.  

Díky společnému úsilí se nám podařilo najít pro děti v přechodné pěstounské péči nový stabilní domov, 

který představuje naději a lepší zítřek. Vykouzlit v dětských tvářích úsměv je naším cílem.  

Nezapomínáme však na to, že dítěti je nejlépe v náruči svých rodičů, a proto jsme v roce 2021 zřídili  

novou službu, která se věnuje podpoře rodinám s dětmi v ORP Rychnov nad Kněžnou.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Felix Familia“ pomáhají především biologickým       

rodinám zlepšit svou tíživou situaci. Společně se snažíme docílit pozitivních změn v jejich životě a posílit 

kompetence rodičů tak, aby byli schopni zajistit dětem jejich potřeby.  

Chci poděkovat všem za přízeň, podporu a spolupráci, bez vás bychom nemohli pomáhat tam, kde          

je potřeba. Věřím, že následující rok bude neméně úspěšný a do dalšího období přeji našim klientům, 

pracovníkům, spolupracujícím organizacím, aby 

jejich kroky vedly ke spokojenosti.  

Bc. Monika Musilová  

„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. 

• Osvětové 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; setkávání pěstounských  rodin, výlety      
a volnočasové aktivity, granty a dotace 

Tým pracovníků M+M Semonice z. s. 

Bc. Monika Musilová 

Předseda spolku,  

Sociální pracovník, pracovník vykonávající SPOD 

Bc. Josef Macháček   

Sociální pracovník, pracovník vykonávající SPOD 
DOPROVÁZEJÍCÍ ORGANIZACE   

PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 



   V roce 2021 jsme evidovali 5 dohod, poskytli  587 hodin služeb a zajistili 170 hodin vzdělávání   

 pro 7 pěstounů z Královéhradeckého kraje. 

HOSPODAŘENÍ DOPROVÁZEJÍCÍ 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 2021 jsme uskutečnili 276 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 2021 jsme svým klientům 

poskytli 32 hodin interního školení, a zprostředkovali 138 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 2021 jsme evidovali 5 dohod se 7 pěstouny, kteří měli v péči celkem 7 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 2021 jsme v rámci naší činnosti spolupracovali se čtyřmi 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.  

Náklady 2021:        

Materiál 11757,56   Náklady celkem 242661,56 

Cestovné 2735,00     

Služby pro pěstouny 25700,00   Výnosy 2021:  

SW 95,00   Příspěvky na výkon PP 248000,00 

Ostatní služby 8933,00   Výnosy celkem 248000,00 

Mzdové náklady DPP 177339,00       

Školení a kurzy 5464,00   Hospodářský výsledek 2021 5338,44 

Jiné ostatní náklady 558,00       

Nájemné 10080,00       



Druh sociální služby: 

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách - §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou: 
terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého    je jeho vývoj ohrožen            
v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci       

překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Cíl služby: 
Docílit pozitivních změn v kvalitě života rodiny.  

Posílit rodiny v samostatném fungování. Podpořit rodiče v jejich  

kompetencích tak, aby byli schopni zajistit dětem jejich potřeby. 

 
Prostředí, ve kterém je služba poskytována: 
Služba je určena rodičům, dětem, rodinným příbuzným, zákonným zástupcům a dalším členům rodiny.  

Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí klientů z ORP Rychnov nad Kněžnou. 

 

Cílová skupina: 

Rodiny s dítětem/dětmi od 0 do 18 let z ORP Rychnov nad Kněžnou. 

Rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace. 

Počet uzavřených smluv s rodinami: 9 
Počet jednotlivců: 33 

Počet dětí do 3 let: 4 

Počet dětí ve věku 4 - 6 let: 4 

Počet dětí ve věku 7 - 18 let: 10 

Počet dospělých osob: 15 

 

Počet poskytnutých kontaktů: 1417 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 522 

Pomoc při uplatňování práv a zájmů: 406 

Sociálně terapeutické činnosti: 489 

Oblasti možné pomoci:  

• Stabilizovat sociální situaci rodiny, zajistit samostatné 
fungování v běžném životě a podporovat sociální    
začlenění jednotlivých členů rodiny 

• Posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo 
prarodičů v oblasti péče a výchovy dětí 

• Podpořit a upevnit vzájemné vztahy v rodině 

• Posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření           
a péče o domácnost  

• Poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv,  
oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat      
při vyřizování běžných záležitostí rodiny 

 

• Posílit funkce rodiny (sociálně-ekonomická, 
ochranná, emocionální) 

• Podpora rodiny při návratu dítěte z ústavní péče 

• Pomoc při nácviku a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností  a dovedností 
dítěte 

• Vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování      
a jednání u dítěte, motivace rodičů, aby vedly   
dítě k činnostem podporující samostatné fungování 
ve společnosti,  dodržování pravidel 

• Zprostředkování další odborné pomoci  

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 

FELIX FAMILIA 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Otevírací doba: 
Po: 8:00-12:00    13:00-17:00 
Út: 8:00-12:00    13:00-15:00 
St: 8:00-12:00    13:00-17:00 
Čt: 8:00-12:00    13:00-15:00 

Pá: 9:00-12:00  



 

Náklady 2021:     Výnosy 2021:   

Materiál 82616,24   Dotace KHK z rozpočtu MPSV 1489519,00 

Nájemné 73920,00   Dotace KHK 76813,00 

Ostatní nakupované služby 73276,00   Rychnov nad Kněžnou 50000,00 

- z toho právní a ekonomické 63888,00   MPSV - odměny Koronavir 28366,00 

- z toho školení 1936,00   Výnosy celkem 1644698,00 

Mzdové náklady  1060501,00       

Zák. soc a zdrav. pojištění 355380,00   Hospodářský výsledek 2021 -995,24 

Náklady celkem 1645693,24       

     

 

HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

Děkujeme těm, kteří nás podporují:   


