
KOLPINGOVA
RODINA SMEČNO

V
Ý

RO
Č

N
Í Z

PRÁ
V

A

2018



2

Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovliv-
nit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. 
Veškeré dokumenty a materiály uvedené ve výroční zprávě 
jsou k nahlédnutí v kanceláři vedení organizace.

 Ludmila Janžurová
 ředitelka

 statutární zástupkyně

Prohlášení

Kolpingova rodina Smečno
Služby na podporu rodiny a péče o děti
U Zámku 5
273 05  Smečno

Středočeský kraj
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Za téměř čtvrt století existence naší neziskové organizace vnímám 
s obdivem a vděčností jeden fenomén, a tím je motivace lidí napříč 
profesemi pomáhat druhým.

Lidé nabízejí své zkušenosti, vydělané peníze, čas a kontakty pro 
dobrou věc. Zároveň chtějí za vynaložené úsilí vidět výsledky. 
Výsledky s vyšší morální hodnotou, které zpětně dávají smysl jejich 
vlastnímu životu.  

Jsem hrdá na to, že vedu neziskovou organizaci, která svou činností 
přitahuje stále větší počet dobrovolníků, dárců a lidí ochotných přiložit 
ruku k dílu. Právě tak jsem hrdá na pracovní tým zaměstnanců, otužilých 
mnohými zkouškami nejistot, které práce v neziskovém sektoru přináší.

Možná právě v tomto spatřuji obrovský potenciál rozvoje naší 
organizace do budoucna.

Bez každého, kdo jakýmkoli způsobem přispěl ke společnému úsilí 
sloužit potřebným lidem, bychom dnes nemohli s pocitem dobře 
vykonané práce rekapitulovat minulý rok.

Proto vám na následujících stránkách předkládám k osobnímu 
zhodnocení to nejdůležitější, co minulý rok přinesl, a prosím, zůstaňte 
nám nablízku.

Děkuji.

Ludmila Janžurová 
ředitelka

Úvodní slovo
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Podpora zdravé a fungující rodiny je hlavní podstatou, proč Dům rodin před 25 lety vznikl.

DŮM RODIN
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Výkonným orgánem spolku je 
Představenstvo:  

Tomáš Kindermann, předseda,  
P.Mgr. Martin Chleborád, duchovní správce, 

Ludmila Janžurová, sekretář a statutární 
zástupce, Ing. Ilja Krejčí, člen, JUDr. Marie 

Boháčová, členka.

Kolpingova rodina Smečno
je nestátní nezisková organizace,

pobočným spolkem
Sídlo: U Zámku 5, 273 05 Smečno

IČ: 709 29 688 
Kontakt: Ludmila Janžurová,

tel.: +420 777 558 778
e-mail: ludmila.janzurova@dumrodin.cz

www.dumrodin.cz

Základní údaje o organizaci:
Status
Kolpingova rodina Smečno je nestátní nezisková organizace, 
pobočným spolkem zapsaného spolku Kolpingova díla ČR a má 
vlastní právní subjektivitu. Byla založena v roce 2001 a svou 
činností navázala na občanské sdružení Dům rodin. Nejvyšším 
orgánem pobočného spolku je Členské shromáždění.

Poslání
Posláním a cílem organizace je prostřednictvím svých sociálních 
projektů a služeb předcházet a řešit krizové situace, jež směřují  
k rozpadu rodin, a vytvářet v rodinách zázemí prospěšné pro 
vývoj dítěte i všech jejich členů.
Organizace poskytuje jednak dlouhodobé sociální služby (Dům 
rodin, Rodinná poradna, Raná péče, Vzdělávání pěstounů), jednak 
služby, kterými pružně reaguje na aktuální potřeby ve společnosti. 
Kromě zavedených dlouhodobých služeb organizace v letech 
2007 – 2018 realizovala 9 evropských projektů, z nichž 2 byly 
investiční.

Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

• pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí

• registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.:
• odborné sociální poradenství
• raná péče

KOLPINGOVA
RODINA SMEČNO

1. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Sociální činnost organizace je rozdělena do těchto oblastí:
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Dům rodin v obležení

Malí závodníci

Chvíle na zahradě

Fyzioterapie dítěte s SMA ve Smečně Davídek — malý autista je ve Smečně jako doma. Pobyt klientů s mentálním postižením
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ČINNOST V ROCE 2018

• Víkendové pobyty pro partnery nebo rodiny s dětmi

• 5denní  pobyty pro matky nebo otce na rodičovské dovolené

• Vzdělávací a relaxační pobyty pro rodiče s dětmi s nejrůznějšími druhy 

postižení (SMA, DMD, PAS, mentální postižení)

V roce 2018 Dům rodin navštívilo 442 dosplěých a 272 dětí z celé ČR.

Dům rodin – Rodinné centrum ve Smečně

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Mgr. Klára Kolátorová, 
odborná garantka 
programů v Domě rodin
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Poradkyně rané péče PhDr. Marie Barteková, Ph.D.,  
se svým klientem při pobytu ve Smečně

Děti s SMA jsou hravé a čilé

9
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Jak obtížné je prosadit se...
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Centrum podpory  
ohrožených dětí a rodin

Služba se zabývá pomocí a doprovázením rodičů při výchovných 
problémech vlastních nebo přijatých dětí do náhradní rodinné péče. Cílem 
je zachovat funkčnost rodiny a schopnost starat se o děti.

Působnost služby: regionální (Město Slaný, Středočeský kraj)

Služba se uskutečňovala ve spolupráci s OSPOD Beroun, OSPOD Litoměřice, 
Dobrá rodina, Rozum a cit a OSPOD Slaný. 

V roce 2018 jsme v rámci povinného vzdělávání rovněž proškolili  
153 pěstounů.

Vznik služby si vyžádaly na jedné straně 
potřeby rodin ohrožených sociálním vyloučením 
a na straně druhé poptávka sociálních pracovnic, 
pedagogů školských zařízení, pediatrů, 
poradenských psychologů a pedopsychiatrů.

Podpora rodin s dětmi v pěstounské péči
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Raná péče je sociální služba zřizovaná 
podle zákona 108/2006 Sb., je 
poskytována rodinám s dítětem se 
zdravotním postižením od 0 do 7 
let věku, a to především v domácím 
prostředí. 

Cílovou skupinou naší služby jsou rodiny, 
které pečují o dítě s nervosvalovým 
onemocněním, převážně s diagnózou 
spinální muskulární atrofie (SMA) nebo 
Duchennova muskulární dystrofie (DMD).

Základním posláním služby je zajistit 
rodině s postiženým dítětem účinnou 
podporu.

Vzhledem k tomu, že oba typy 
onemocnění náleží k vzácným, působíme 
na celém území ČR. 

Dvě poradkyně rané péče zajišťují 
oblast Moravy, tři poradkyně oblast 
Čech. Dojezdová vzdálenost do rodin je 
v průměru 100 km.

Raná péče je rodinám poskytována 
ze zákona bezplatně, avšak jen za 
předpokladu, že příslušná organizace 
obdrží státní dotace, granty a dary.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Raná péče

Mgr. Jolana Kopejsková,  
vedoucí Rané péče  s klientem

V  roce 2018 jsme poskytovali službu rané péče v 65 rodinách 
ve 13 krajích ČR.

Rozložení klientů v procentech: SMA 58 %, DMD 35 %, ostatní 7 %
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Procentuální rozložení klientů v jednotlivých krajích

 

 

 

Pobytové akce pro rodiny  - fotky  

Popisky k fotkám: 
 
Červenec –Golf Resort Konopiště; v rámci tohoto pobytu měly rodiny možnost se 
setkávat a sdílet své radosti a strasti, ale i individuálně pracovat se svým dítětem.  
  Při individuálních konzultacích s poradkyněmi, fyzioterapeutem, lektorem plavání a 
psychologem rodiče získali nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, jak s dítětem 
pracovat.  
 
Srpen – Dům rodin Smečno – víkend plný her a zábavy – kamarádi z lega připravily 
program pro děti i pro rodiče. 
 
Osvěta: fotky: foto knihy s popiskem:  
Příspěvek do knihy Praxe a metody rané péče v ČR 
 
 
Fotky jakJolana a děvčata přednáší:  
Popisek: Aktivní účast na seminářích a konferencích 

• Duben – Olomouc - Moravský kazuistický seminář pracovníků v rané péči 
• Květen – Ostrava – seminář Nervosvalová onemocnění v souvislostech 
• Říjen – Klimkovice – výstava obrazů rané péče KRS 
• Říjen – Klimkovice – seminář – Nervosvalová onemocnění 
• Říjen – Velehrad – III. odborná konference paliativní a hospicové péče 
• Prosinec – Senát Parlamentu ČR – výstava obrazů rané péče KRS 

1 %

17 % 1 %

6 %

7 %

6 %

6 %
6 %

20 %

19 %

3 %
1 %

7 %

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Moravskoslezský

Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský

Ústecký Vysočina Zlínský
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• Duben – Olomouc - Moravský kazuistický seminář pracovníků v rané péči
• Květen – Ostrava – seminář Nervosvalová onemocnění v souvislostech
• Červenec – Golf Resort Konopiště; v rámci tohoto pobytu měly rodiny možnost se setkávat a sdílet své radosti  

a strasti, ale i individuálně pracovat se svým dítětem.  
Při individuálních konzultacích s poradkyněmi, fyzioterapeutem, lektorem plavání a psychologem rodiče získali 
nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, jak s dítětem pracovat. 

• Srpen – Dům rodin Smečno – víkend plný her a zábavy – kamarádi z lega  připravili program pro děti i pro rodiče.
• Říjen – Klimkovice – výstava obrazů rané péče KRS
• Říjen – Klimkovice – seminář – Nervosvalová onemocnění
• Říjen – Velehrad – III. odborná konference paliativní a hospicové péče
• Prosinec – Senát Parlamentu ČR – výstava obrazů rané péče KRS

Důležité akce Rané péče v roce 2018

14
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Rekondiční pobyt rodin s dětmi s SMA na Konopišti
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Onemocnění SMA je onemocnění vrozené, při němž dochází 
k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se 
pohybovat. Postiženy bývají více dolní končetiny, nemocní 
také mívají potíže s polykáním, později i s dýcháním. Vývoj 
nemoci je individuální. Jednou z vážných a častých komplikací 
je dechová nedostatečnost, která se může stát i příčinou smrti.

Výskyt: jeden novorozenec s nemocí na 6000 narozených 
dětí, jedna osoba ze 40 je přenašečem nemoci

Závažnost nemoci SMA podle typu postižení: 

Typ I: Onemocnění se vyskytuje v raném věku 
dítěte 0–3 roky, malý pacient nesedí, nestojí  
a k prodloužení jeho života je nutné zavést  plicní 
tracheostomii (dlouhodobá umělá plicní ventilace) 
a používat další podpůrné pomůcky.

Typ II: Pacient se dožívá dospělého věku, 
nechodí, k mobilitě potřebuje elektrický vozík, 
v sebeobsluze je závislý na pečující osobě, ale je 
schopen např. ovládat počítač.  

Typ III: Nemoc se může projevit až v dospělém 
věku, pacienti jsou pohybově velmi omezeni. 
Dožívají se relativně dlouhého věku v závislosti 
na progresi nemoci, jsou schopni si sami zajistit 
většinu svých životních potřeb včetně výkonu zaměstnání.

Typ IV: Nemoc se může projevit v pozdní dospělosti, 
pacienta výrazně neinvalidizuje, postižený může žít bez 
větších omezení.

Naše organizace Kolpingova rodina Smečno se od roku 
2007 jako jediná v ČR ve svých projektech zaměřuje 
na pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě se vzácným 
nervosvalovým onemocněním– nejčastěji SMA (spinální 
muskulární atrofií) a různými druhy dystrofií.

Společné těmto onemocněním je, že 
jsou vrozená, neléčitelná a v jejich 
důsledku dítě trpí jak pohybovými, 
tak dýchacími obtížemi, takže ke 
svému životu potřebuje mnoho 
kompenzačních pomůcek a náročnou 
24hodinovou péči rodičů.

Naším cílem je poskytnout pečujícím 
rodinám podporu a doprovázet je 
ve všech nestandardních situacích, 
v nichž se opakovaně v důsledku 
progrese onemocnění svých dětí 
ocitají.Maxík si rád hraje.

O nemoci SMA

Pro zvyšování kvality života našich klientů je neodmyslitelná 
spolupráce s odborníky ve zdravotnictví.

Nejčastěji spolupracujeme:

s MUDr. Janou Haberlovou, Ph.D, Neurologická klinika FN 
Motol, MUDr. Zdenkou Bálintovou, Neurologická klinika FN 
Brno, MUDr. Janem Staňkem, FN Ostrava, MUDr. Mahulenou 
Mojžíšovou, Nemocnice Hořovice, předsedkyní dětské 
paliativní péče.

Podávání léků
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MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., garantka péče o děti s SMA
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Svou činnost vykonává na základě regis-
trace odborného sociálního poradenství 
podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.

Jsme jediná rodinná poradna na Slánsku, 
která poskytuje základní služby bezplatně, 
a je tedy otevřená i těm klientům, kteří by 
si jinak poradenské služby nemohli dovolit.

Cíle rodinné poradny jsou:

• poskytovat rodinám, párům a jednot-
livcům odbornou pomoc v partner-
ských a osobních krizích s preferencí 
zachování rodiny a se snahou naučit 
klienty řešit své těžkosti vlastními 
silami

• pomáhat vést rodiny, páry a jednot-
livce ke kultivovanému řešení rozvo-
dové situace s maximálními ohledy na 
zájmy dítěte či dětí

Působnost služby: místní, spádová obec 
Slaný a Kladno

V rámci interdisciplinární spolupráce 
spolupracujeme s OSPOD Slaný, Okres-
ním soudem v Kladně nebo Střediskem 
výchovné péče ve Slaném. 

V roce 2018 jsme realizovali  
1423 intervencí. 

Rodinná poradna Slaný

 Mgr. Pavel Dušánek,
vedoucí Rodinné poradny
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Trvání projektu: 
 12/2017 – 9/2018

Rozpočet projektu: 
10 416 654 Kč

Přidělená dotace 
činila 9 808 999,15 
Kč. Z určené částky se 
realizoval nákup budovy, 
pozemku, rekonstrukce, 
vybavení a koupě 
automobilu.

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Nákup, nástavba a rekonstrukce Rodinného centra Slaný

Koncem roku 2019 byla úspěšně zakončena rekonstrukce 
Rodinného centra ve Slaném.
V roce 2017 jsme rekonstrukci začali realizovat s pod-
porou IROP,  investiční záměr výzvy č. 30, prioritní osa 
2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, se specifickým cílem: Zvýšení kvality  
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Díky evropské investiční dotaci z IROP jsme mohli zvýšit 
kvalitu prostředí při poskytování sociálních služeb Rodin-
né poradny a Rané péče.

Investice umožnila vybudovat:

• další místnosti rodinné poradny
• nové zázemí pro uložení kompenzačních pomůcek 

rané péče
• přednáškového a víceúčelového sálu v podkroví
• finanční úsporu provozních nákladů pro žadatele 

(zejména za platby na nájemném, zateplením budovy, 
obnovou elektrického a plynovodního systému  
a pořízením nové střechy)

• technické a sociální zázemí pro pracovníky Rodinné-
ho centra Slaný

Původní stav

Nyní
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Poradna v novém
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Co projekt řešil

Projekt řešil chybějící spolupráci organizací 
a subjektů, které se zabývají poskytováním 
sociálních služeb, konkrétně péčí o ohrožené 
děti a rodiny v regionu ORP Slaný. 
V rámci projektu se uskutečnily semináře, kulaté stoly a byl vytvo-
řen metodický dokument a elektronický nástroj pro další spolupráci 
v slánském a kladenském regionu.

„Společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“
V roce 2018 jsme dokončili inovativní projekt s podporou evropského sociálního fondu ESF.

Trvání projektu: 9/2017 – 10/2018

Rozpočet projektu: 1 312 336,98 Kč

Přidělená dotace: 100 %

Václava Hrabáková,
koordinátorka  
evropského projektu

Výstava fotografií v Senátu
V závěru roku 2018 jsme pod záštitou senátora Tomáše 
Czernina uspořádali adventní výstavu velkoplošných 
fotografií o problematice dětí s diagnózou SMA a DMD.

Poradkyně rané péče

Senátor Tomáš 
Czernin zahájil 
fotografickou 
výstavu  
o dětech  
s onemocněním 
SMA.
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Zaměstnanci a pravidelní spolupracovníci v roce 2018:

Barteková Marie 

Betuš Rastislav  

Dušánek Pavel

Hatinová Jitka

Hrabáková Václava  

Janžurová Ludmila  

Kolátorová Klára

Konczová Lucie  

Konečná Miroslava  

Kopejsková Jolana  

Krausová Daniela

Lohová Monika

Lungová Jana   

Olejníková Veronika

Seilerová Lucie

Svrčková Jana  

Vlčková Markéta  

externisté na DPP (pečovatelé, 

přednášející specialisté)

Partneři:
Za spolupráci děkujeme těmto subjektům:

Státní dotace (v Kč):

Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP) 7 790 268,15

MPSV, odbor sociální služby a odbor Rodina 4 074 235,48

MPSV prostřednictvím Středočeského kraje 363 000,00

Středočeský kraj – Humanitární fond 600 000,00

CELKEM DOTACE 12 827 503,63

Nadace: 

Nadační fond AVAST 641 000,00

Nadace ČEZ 256 180,00

Život dětem 204 400,00

Nadace Agrofert 100 000,00

CELKEM GRANTY 1 075 820,00

Firemní dárci:

ZOKO s.r.o.
Kindermann s.r.o.
LEGO Production s.r.o.
Sanofi-aventis, s.r.o.
Wind Tech a.s.

Zentiva Group, a.s.
Turkle s.r.o.
ABC MAGNET s.r.o.
Diatech s.r.o.
Auto Fit, spol. s r.o.

Plastpol, s.r.o.
PRO M CON s.r.o.
RICOH Czech Republic s.r.o.

CELKEM FIREMNÍ DÁRCI: 1052 815 Kč            
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Adamcová Helena
Adamcová Nicol
Adamec Pavel Ing.
Ambrožová Markéta
Bábíková Blažena
Bechyňák Petr Ing. 
Belák Rudolf
Beneš Bohumil
Bláha Zdeněk Ing.
Borek František
Borovanská Veronika
Brablcová Anna
Buhtová Jana
Cabová Bohumila 
Cajanová Zdenka
Cúth Miroslav
Časta Josef MUDr.
Čižinská Helena PhDr. 
Čulíková Eva Ing.
Dědek Čestmír
Diatech s.r.o.
Dlapka Jaroslav
Dobrovolný Josef
Dobruská Ludmila
Doktor Pavel RNDr.
Drašnar Jiří
Dvořáková Hana
Feltová Daniela
Fialová Anna
Grochalová Katarina
Gudera Karel
Haisová Jana
Hamanová Jana
Hanáková Alena

Havlice Jiří
Hájková Eva
Horák Jan
Horáková Renáta
Horká Anežka
Hrabáková Václava
Hradilíková Lucie
Hradilová Ludmila
Hulanová Marie
Husák Ivan
Chlebek Martin
Chmelařová Ludmila
Jaitnerová Marie
Janková Dagmar
Janžura Petr Ing.
Jartymová Ivana
Jurášek Miroslav
Jurenková Helena
Kamisová Marie
Karie a Ceozik
Karlíková Stanislava
Kindermann Tomáš
Klimeš Pavel
Kočová Jana
Kolecek Jiří
Kopsová Martina
Kotaška Vladimír
Krátká Anna
Krbcová Vlasta
Krivská Dagmar MUDr.
Krška Jan
Krystková Helena
Kubicka Pavel
Kučera Vít

Kudr Pavel
Kyncl Zdenek
Ladman Václav
Lakomí Ctirad a Hanka
Landsperský Gustav
Lopatová Jana Bc.
Marečková Hana
Marková Lidmila
Marková Marie
Marková Vladimíra
Maříková Jiřina
Moudrá Stanislava
Mudrunka Jaroslav
Munzarová Zdenka
Němcová Marie
Novotný Karel Ing. – Organizač-
ní kancelář Praha
Ondrašíková Jaroslava
Ondrůjová Stanislava
Pekárková Justina
Petrželová Helena
Pivoňka Jan
Popp František Ing.
Procházková Anna
Rosolová Marie
Rotreklová Eliška
Rych Richard
Římskokatolická farnost 
Sedláček Petr
sestry Těšitelky BSJ
Sigel Viera 
Slabý David
Smejkal Jan
Sonntag

Soviar Lukáš Ing. 
Stanislavová Marie
Stará Ludmila
Strašilová Marie
Svoboda Jaroslav
Šerých Jakub
Šimůnková Marie
Šťastná Petra
Toman Jan
Tothová Marie
Tůmová Jarmila JUDr. 
Uherková Miroslava
Uhlíř Václav
Valtrová Jana
Vaněrová Libuše
Veselý Otakar
Vorlová Milada
Vrahnová  Marie
Záboj Michal
Zavřelová Ludmila
Zelinka Lukáš
Zemanová Pavla
Zoufalá Zdeňka
Žůrek Jan Ing.

Ostatní dary:
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KOLPINGOVA
RODINA SMEČNO
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NÁKLADY v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 211

Osobní náklady 5 745

Daně a poplatky 80

Ostatní náklady 68

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 3 214

Poskytnuté příspěvky 2

Mzdové náklady 4 364

Zák. soc. pojištění 1 074 

Zák. soc. náklady 43

Ostatní daně a poplatky 3

Úroky z půjček 18

Jiné ostatní náklady 29

Odpisy 465

NÁKLADY CELKEM 13 320

VÝNOSY v tis. Kč

Provozní dotace 5 168

Přijaté příspěvky 1 746

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 310

Ostatní výnosy 355

Tržby z prodeje majetku 10 000

Celkem výnosy 18 579

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 5 259 tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
ke dni 31. 12. 2018
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AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního 

období  (v tis. Kč)
Stav k poslednímu dni 

účetního období  (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek celkem 22 121 9 994

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 25 785 10 313

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 664 -319

Krátkodobý majetek celkem 730 3 432

Pohledávky celkem 122 107

Krátkodobý finanční majetek celkem 464 1 325

Jiná aktiva celkem 144 2 000

AKTIVA CELKEM 22 851 13 426

ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2018

PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního 

období  (v tis. Kč)
Stav k poslednímu dni 

účetního období  (v tis. Kč)

Vlastní zdroje celkem 13 349 11 338

Jmění celkem 17 262 9 993

Výsledek hospodaření celkem -3 913 1 345

Cizí zdroje celkem 9 502 2 088

Dlouhodobé závazky celkem 0 252

Krátkodobé závazky celkem 8 529 569

Jiná pasiva celkem 973 1 267

PASIVA CELKEM 22 851 13 426
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Organizační diagram Kolpingovy rodiny Smečno:

Valná hromada

Představenstvo

Ředitelka 

Ludmila Janžurová

Ekonomka 

Václava Hrabáková

Administrativní 
pracovnice pro všechny 

služby a projekty 

Vedoucí Rodinné 
poradny 

Mgr. Pavel Dušánek

Vedoucí Rané péče 
Mgr. Jolana Kopejsková

Vedoucí Domu rodin 
Ludmila Janžurová

Vedoucí Centra  
ohrožených rodin a dětí 

PhDr. Daniela Krausová

Řízení rekonstrukce 
z evropské dotace IROP 

Ludmila Janžurová

Krátkodobé projekty

Rodinní poradci

Mgr. Pavel Dosoudil 
Mgr. Klára Kolátorová

Poradkyně Rané  
péče 

Mgr. Jitka Hatinová 
Mgr. Marie Barteková 

Mgr. Jana Lungová 
Bc. Lucie Sajlerová

Externí pracovníci

Externí 
odborníci  
a lektoři

Asistenti, 
pečovatelky

Údržba

Externí lektoři 
Pečovatelé na DPP

Ubytování 
a úklid

Miroslava 
Konečná



CHCETE-LI NÁS PODPOŘIT

Hlavní účet

2700219491/2010

Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením

157834265/0600

Děkujeme firmě RICOH 
Czech republic, s.r.o., 
za sponzorské vytištění  
Výroční zprávy 2018.
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Poděkování firmě LegoDěkujeme paní Ireně Vítkové za bezplatnou 
korekturu této výroční zprávy.



www.dumrodin.cz

Děti pěstounů jsou v Domě rodin jako doma.


