


Ulita života, z.s. byla založena v listopadu 2019. Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

získala na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21. 1. 2020, právní 

moci toto rozhodnutí nabylo 22. 1. 2020. 

Rok 2020 byl tedy pro organizaci zásadní a naplněný intenzivní prací pro nové pěstounské 

rodiny, ovšem veškerá činnost byla poznamenána záhy po založení organizace 

epidemiologickou situací. Ta se samozřejmě dotkla všech organizací, ale pracovníkům Ulity 

života, z.s. situace velmi zkomplikovala navazování vztahů s novými klientskými rodinami  

a budování vzájemné důvěry po uzavření dohod o výkonu pěstounské péče. 

I přes tyto okolnosti došlo k významnému posunu organizace od jejího formálního založení. 

Snažíme se zkvalitňovat služby poskytované našim klientům a pracujeme na vnitřních 

procesech v organizaci, která roste a vyvíjí se. Za cíl si klademe, aby tento růst byl 

smysluplný a přinášel užitek našim klientům.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým kolegyním, které stály u zrodu organizace  

a stále pro ni pracují. Obdivuji jejich nasazení a energii s jakou přistupují ke své práci a ke 

klientům v jejich náročných životních situacích. Jsem ráda, že pracuji v týmu, pro který je 

vedle odbornosti důležitá i laskavost, respekt a pochopení k individualitě každého klienta. 

Děkuji také firmě InfoSite, s.r.o, našemu sponzorovi za krásné webové stránky.  

JUDr. Jana Horáková 

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulita života, z. s. jako nezisková organizace byla založena v roce 2019. Jejím posláním je 

poskytování služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především v oblasti náhradní 

rodinné péče. Hlavním posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob 

pečujících a osob v evidenci a navrátit děti umístěné do pěstounské péče do jejich 

biologických rodin, je-li to možné. Podporujeme pěstounské rodiny ve všech běžných  

i mimořádných situacích. Zajišťujeme pro ně vzdělávání a další služby tak, aby mohly 

naplňovat legislativní požadavky, které se na ně vztahují. Podporujeme vzájemné vztahy mezi 

členy pěstounských rodin, nabízíme psychologické a právní konzultace, respitní služby, 

doporučujeme a kontaktujeme odborné služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Cílem je zájem a blaho dítěte umístěného v pěstounské péči a jeho případné navrácení 

zpět do biologické rodiny, je-li to možné. 

• Podpora pěstounských rodin v běžných i zátěžových situacích 

• Zajišťování vzdělávání pro pěstouny tak, aby naplňovali legislativní požadavky  

a současně si zvyšovali své rodičovské kompetence 

• Podpora fungování pěstounských rodin a jejich jednotlivých členů 

• Zajišťování a zprostředkování odborných služeb dle individuálních potřeb rodiny 

• Primární cílovou skupinou jsou děti umístěné v pěstounské péči a děti ohrožené. 

• Sekundární cílovou skupinou jsou osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými je 

uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče a biologičtí rodiče dětí umístěných do 

pěstounské péče.  

• Terciální cílovou skupinou je každé dítě, které požádá o ochranu svého života  

a dalších svých práv. Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při 

výkonu svých práv a povinností požádat pověřenou osobu o pomoc, která bude 

poskytnuta v rámci pověření k výkonu SPOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zásada nejlepšího zájmu dítěte – dodržování principů stanovených Úmluvou  

o právech dítěte zvláště zásady nejlepšího zájmu dítěte 

2. Zásada kvalitního poskytování SPO a principů sociální práce 

3. Zásada partnerství v práci s cílovou skupinou 

4. Zásada informovanosti dětí v pěstounské péči a osob pečujících, resp. osob v evidenci 

5. Zásada individualizace při podpoře dětí v pěstounské péči 

6. Princip způsobilosti a vhodnosti kroků při dosahování individuálních cílů 

7. Princip potřebnosti a přiměřenosti při stanovení kroků k naplnění cílů individuálního 

plánování  

8. Zásada legality při podpoře dětí v pěstounské péči 

9. Zásada subsidiarity při podpoře dětí v pěstounské péči 

10. Zásada odborné erudice pracovníků   

11. Zásada multidisciplinární spolupráce při řešení situace dítěte v pěstounské péči 

12. Zásada zachování rovného přístupu ke všem klientům 

13. Podpora bezpečného kontaktu dítěte s biologickou rodinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulita života, z. s. je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje organizací 

pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí v následujícím rozsahu:   

• Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou  

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

• Poskytování osobě pečující a osobě v evidenci, s níž byla uzavřena dohoda  

o výkonu pěstounské péče, výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské 

péče a sledování jejího výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulita života, z.s. je pověřenou osobou k doprovázení pěstounských rodin dle ustanovení 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. S rodinami spolupracujeme na 

základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. Poskytujeme také služby pěstounům 

s dohodou uzavřenou s jinou doprovázející organizací nebo OSPOD. Tuto svoji činnost 

vnímáme jako pomoc pěstounům při výkonu pěstounské péče, přičemž vycházíme z poslání 

naší organizace, kterým je podpora náhradní rodinné péče. Dělá nám radost přispívat k tomu, 

aby děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, měly zajištěnou péči v rodinách 

pěstounských.  

Doprovázení nabízíme v Praze a ve Středočeském kraji. Každá rodina má přiděleného svého 

doprovázejícího pracovníka, který je s rodinou v kontaktu nejméně jednou za dva měsíce. 

Mimo tuto zákonnou lhůtu probíhají kontakty telefonické a e-mailové podle potřeb klientů. 

Kontakty probíhají v kanceláři organizace nebo v domácnosti pěstounů. V tomto roce musely 

být některé osobní kontakty nahrazeny kontakty přes videohovory nebo kontakty 

telefonickými, a to z důvodu vládních opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. 

Pokud však měl klient potřebu osobního kontaktu, pak takový kontakt proběhl při dodržení 

všech hygienických opatření. 

Doprovázející pracovník při setkání hovoří se všemi členy rodiny, mapuje jak se dětem  

a rodině daří, jaké mají aktuální potřeby. Podle toho pak nabízí svoji podporu nebo jinou 

formu pomoci, např. psychologické konzultace pro děti nebo pro pěstouny, právní konzultace 

pro pěstouny, podpora dětem při výuce, zprostředkování odborných služeb, pomoc pěstounům 

s výběrem vhodných vzdělávacích akcí, aby jejich povinnost rozšiřovat své kompetence 

v oblasti péče o dítě měla co největší praktický přínos. 

• Odlehčovací aktivity – finanční příspěvek na letní tábory, školy v přírodě nebo 

lyžařské výcviky dětí 

• Krátkodobá pomoc – pomoc při zajištění péče o děti v době, kdy se pěstoun nemůže  

o dítě starat 

• Zprostředkování odborné terapeutické pomoci 



• Vzdělávání pěstounů 

• Pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti 

blízkými, event. účast na těchto setkáních 

• Účast na případových konferencích 

• Pomoc a podpora pro děti a rodiny 

• Sociální práce s rodinami 

• Poskytování psychologických konzultací pěstounům, dětem i rodinám 

• Poskytování právních konzultací 

• Pomoc při řešení složitých životních situací v rodinách pěstounů 

• Poradenství pro pěstouny v oblasti péče a výchovy dětí 

Doprovázející pracovnice s pěstounem a s dítětem vytvářejí Plán průběhu pobytu dítěte 

v pěstounské péči, kde si stanovují krátkodobé i dlouhodobější cíle spolupráce i postup, jak 

cíle dosáhnout. Tento plán navazuje na individuální plán ochrany dítěte, který vypracovává 

OSPOD a je s ním plně v souladu. S pěstounem společně tvoří doprovázející pracovnice  

i Vzdělávací plán. Naší snahou je, aby se klientům neměnila doprovázející pracovnice, 

protože jen tak se vytváří vztah důvěry, který je důležitý pro účinnou pomoc a podporu 

pěstounských rodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K 31. 12. 2020 uzavřela Ulita života, z.s. 55 dohod o výkonu pěstounské péče, z toho  

1 dohoda byla ukončena z důvodu předpěstounské péče stanovené rozsudkem na dobu 

určitou. 

 

Celkový počet uzavřených dohod o výkonu PP k 31. 12. 2020 55 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 2 

Příbuzenská pěstounská péče 43 

Nepříbuzenská pěstounské péče 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V souvislosti s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče je Ulita života, z.s. pověřena 

rovněž k poskytování osobě pečující a osobě v evidenci, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu 

pěstounské péče, výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování jejího 

výkonu. 

V roce 2020 bylo poskytnuto celkem 8 poradenství osobám, se kterými má organizace 

uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče. Nejčastěji se jednalo o pomoc při sepisování 

návrhu k soudu, v jednom případě se jednalo o poskytnutí poradenství v souvislosti s podáním 

žádosti o dávky hmotné nouze na úřadu práce a v jednom případě o poskytnutí poradenství při 

podání žádosti o sirotčí důchod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doprovázející organizaci pěstounů vyplývá ze zákona povinnost udržovat, rozvíjet  

a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů 

s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. 

Ulita života, z.s. přistupuje aktivně k zajištění kontaktu dětí s biologickými rodiči. V tomto 

směru vedeme pěstouny k jejich povinnosti udržování těchto kontaktů, a to jak při osobních 

jednáních pěstounů s doprovázející pracovnicí, tak výběrem vhodných vzdělávacích seminářů 

pro pěstouny. Pracovnice Ulity života, z.s. z vlastní iniciativy svolávají za tímto účelem 

případová setkání nebo se účastní případových konferencí, které pořádá příslušný OSPOD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na začátku roku 2020 byla vytvořena nabídka vzdělávání pro pěstounské rodiny. Byly 

naplánovány 4 besedy, z toho jedna s právní tématikou a jedna vánoční a jeden seminář na 

téma „Trauma dítěte“. V termínu 18. – 20. 9. byl naplánován víkendový vzdělávací pobyt. 

Z důvodu vládních opatření musel být seminář a dvě besedy zrušeny. 

Osoby pečující a osoby v evidenci jsou vedeny k tomu, aby se přednostně vzdělávaly na 

akcích pořádaných Ulitou života, z.s. U jiné vzdělávací organizace se může osoba pečující 

vzdělávat pouze po předchozím projednání a souhlasu příslušné doprovázející pracovnice. 

Témata musí být přínosná a aktuální s ohledem na věk dětí a jejich specifické potřeby a cena 

musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

Ulita života, z.s. hradí ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče maximálně 24 hodin 

vzdělávání v době 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem 

uzavření dohody o výkonu pěstounské péče.  

 

• Besedy pro pěstouny – supervizní setkávání pěstounů pod vedením spolupracující 

psycholožky Mgr. Miroslavy Zeleňákové 

• Vzdělávací semináře 

• E-learning – forma samostudia pomocí e-kurzů, touto formou nelze splnit celých 24 

hodin vzdělávání, je nutné kombinovat i s jinou vzdělávací akcí 

• Studium literatury – četba odborné literatury zapůjčené organizací nebo vhodnou 

vlastní literaturou, výstupem je sepsání úvahy 

• Vzdělávací pobyt – účast na víkendovém vzdělávacím pobytu, kde je pro děti zajištěn 

program 

• Zhlédnutí filmu – následné sepsání úvahy 

• Vzdělávací webináře – potřeba je pouze připojení k internetu 

 

Semináře i besedy jsou vždy plánovány tak, aby měli klienti na výběr v dopoledních nebo 

v odpoledních hodinách podle toho, kterou denní dobu upřednostňují. Témata seminářů jsou 

cíleně zaměřována na aktuální potřeby pěstounů identifikované doprovázejícími 

pracovnicemi. Každý z klientů si sestavuje za pomoci doprovázející pracovnice svůj 

Vzdělávací plán na základě svého vlastního výběru témat seminářů, která spatřuje jako 

přínosná pro výchovu a péči o svěřené děti. Na vedení seminářů spolupracuje organizace 

s externími odborníky na náhradní rodinnou péči. Vzdělávání probíhá v příjemných 

prostorách organizace na adrese Praha 3, Žerotínova 32, které si organizace za tímto účelem 

pronajímá. Vzdělávací akce včetně víkendového pobytu jsou nabízeny v případě volné 

kapacity i klientům, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinými 

organizacemi nebo s OSPODy. 

 

 



 

V termínu 18. – 20. 9. 2020 proběhl první vzdělávací víkendový pobyt organizovaný Ulitou 

života, z.s. Proběhl v hotelu Valnovka na adrese Benešovská 102, Kamenice. Pro klienty bylo 

zajištěno ubytování, drobné občerstvení, hlídání dětí a program pro ně, bazén sauna  

a vzdělávání v podobě besed a seminářů v celkovém rozsahu 24 hodin. Semináře byly na tato 

témata: 

• Když dítě zlobí 

• Trauma dítěte 

• Pěstouni, poručníci, jejich práva a povinnosti 

• Pro děti i pro pěstouny pracovnice uspořádaly interaktivní společnou hru.  

 

Besedy pro pěstouny probíhaly formou supervizních setkání pěstounů pod vedením 

psycholožky Mgr. Miroslavy Zeleňákové. Téma besedy si nastavili na počátku každé z nich 

sami pěstouni podle aktuální potřeby. 

Vzdělávacího pobytu se zúčastnilo celkem 15 pěstounů a 13 dětí. 

Víkend byl pěkný a povedený a pěstouni ho hodnotili jako přínosný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDr. Jana Horáková – ředitelka 

 

Bc. Irena Turečková, DiS. – zástupkyně ředitelky, odborný sociální pracovník 

Mgr. Pavla Kloubková – odborný sociální pracovník 

Bc. Kateřina Kubínková – odborný sociální pracovník 

Mgr. Kristýna Zavadilová – odborný sociální pracovník, metodik pro vzdělávání 

 

Mgr. Miroslava Zeleňáková – psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulita života, z. s. 

IČ 08642389 

se sídlem Zdiby, Roztocká 176, 250 66 

adresa provozovny: Žerotínova 32, Praha 3, 130 00 

ID datové schránky: vijkhs2 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72675 

tel.: 603 354 557 

e-mail: info@ulitazivota.cz  

www.ulitazivota.cz 

Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách pověřené osoby. 

 

http://www.ulitazivota.cz/


 

Název:     Ulita života, z.s. 

Sídlo:      Roztocká 176, PSČ 250 66, Zdiby 

Právní forma:    z.s. 

IČ:     08642389 

Den vzniku účetní jednotky:  06.11.2019 

Zdaňovací období:    od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Rozvahový den:    31.12.2020 

Registrace:     spolkový rejstřík vedený u Městského soudu  

v Praze, oddíl L, vložka 72675 

Předsednictvo:   JUDr. Jana Horáková 
  

Ulita života, z.s. není založena za účelem podnikání a hospodaří dle schválených Stanov. 

Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. 

Ve vlastnictví eviduje pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek, peněžní prostředky jsou 

soustředěny na jediném bankovním účtu vedeném u UniCredit Bank a pokladně. 

 

NÁKLADY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  CELKEM 

Spotřeba materiálu  51   8    59 

Náklady na cestovné  1   0    1 

Náklady na reprezentaci 1   0    1 

Ostatní služby   281   0    281 

Mzdové náklady  894   0    894 

Zákonné sociální pojištění 255   0    255 

Pojištění obecné odpovědnosti 0   2    2 

NÁKLADY CELKEM 1483   10    1493 

 

 

 



VÝNOSY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  CELKEM 

Zúčtování fondů  1483   0    1483 

Přijaté příspěvky  0   13    13 

Tržby za vl.výkony a zboží 0   40    40 

VÝNOSY CELKEM  1483   53    1536 

Výsledek hospodaření  

před zdaněním   0   43    43 

 

Aktiva      

Poskytnuté zálohy         22 

Peněžní prostředky v pokladně        1 

Peněžní prostředky na účtech        255 

Náklady příštích období        7 

AKTIVA CELKEM         285 

 

Pasiva      

Výsledek hospodaření         43 

Ztráta minulých let         -10 

Ostatní závazky          1 

Závazky vůči zaměstnancům        86 

Závazky vůči inst.soc.azdr.poj.        48 

Ostatní přímé daně         19 

Výnosy příštích období         98 

PASIVA CELKEM         285 

 



 

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče vyplácený ÚP ve výši 1,580.000, -- Kč. 

 

 

 

______________________     

Předsedkyně 

 

 

 

 

Zdiby, 22.03.2021 

 

 


