


Vášeň, láska, úsilí a profesionalita, jež celé roky vkládáme do naší služby pro náhradní rodiny, kreativita a 
odhodlání dělat pro naše klienty to nejlepší a schopnost stále hledat nové cesty – to jsou kvality, které nás 
dobrodružným obdobím bezpečně provedly. A zřejmě není náhoda, že právě v tento výjimečný rok se naše 
organizace stala 3. nejlepší malou neziskovou organizací v České republice. Krásný dárek k pátému výročí 
našeho vzniku.   
 
  
Věřím, že jsme navzdory všem výzvám, před které jsme byli postaveni, rokem 2020 prošli úspěšně. Posuďte 
sami!  

 

 

  

Vážení a milí, 

 

právě se začítáte do výroční zprávy naší organizace za rok 2020. Nejen pro 
nás byl tento rok jiný než všechny předchozí. Důvodem byla samozřejmě 
veškerá opatření a omezení, kterými se naše společnost snažila vyrovnat s 
tím, co nás zastihlo stejně překvapivě, jako razantně. 

  

Svět se velmi dlouho nemusel potýkat s takovou krizí, před níž nás v mnoha 
ohledech postavil rok 2020. Se situací jsme se vyrovnávali statečně jak my, 
tak naši klienti. Velmi výstižná se mi v této souvislosti zdají slova českého 
filosofa Tomáše Halíka: „Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat 
jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství a ztráta naděje.“  
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 Na začátku byl projekt Ministerstva práce a sociálních věcí na kvalitnější přípravu náhradních 
rodičů - PRIDE, kde jsme se potkaly. Žena, zodpovědná za krajské fungování OSPOD, se zkušeností 
s výchovou nevlastních dětí a žena pracující s traumatizovanými lidmi, se zkušeností s 
pěstounskou péčí a adopcí dítěte. Obě v nové roli lektorek perspektivních a odvážných lidí, kteří 
chtějí pomáhat dětem s náročným životním příběhem. Dílem osudu, či náhody vše zapadlo do sebe 
a začal se rodit nový příběh. Velkou roli poskytla pomocná náruč Trialogu v Brně, kde neváhali 
předat dosavadní zkušenost a finančně podpořit aktivity v Královéhradeckém kraji. Patří jim dík za 
dlouhodobý inkubátor pro zrod Diamantu. Proč právě tento krásný cenný drahokam? Cestou jsme 
potkaly mnoho rodin, náhradních rodičů i dětí s neuvěřitelnými příběhy a minulostí a vznikla 
potřeba se o ně starat, dát jim profesionální podporu a vybrousit z nich tu nejcennější kvalitu a 
krásu jejich osobnosti, ukrytou mnohdy hluboko pod nánosy životních zkušeností. Poznaly jsme, 
že profesionalita je základ, na kterém se dá stavět, ale od začátku přidáváme také srdce, protože 
probudit lásku a důvěru k životu i ke světu bez něj prostě nejde. Pro toto všechno, co má smysl,  

 

vznikl 
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Jsme připraveni jít dál a hledat ty nejlepší 

možnosti pro všechny děti i rodiče, 

protože víme přesně, kdo jsme i kam 

míříme. 

Jsme tým 5 lidí a několika ověřených spolupracovníků, kteří cítí podobnou potřebu podporovat, či školit 

čím dál více lidí, kteří společnými silami dokážou uzdravit traumatizované děti, jež se musely odloučit 

od svých rodin z různých důvodů. Uvědomujeme si, že když uzdravíme děti, budou dobrými rodiči 

svých zdravých dětí a ty budou budovat další zdravé rodiny. Jedno jediné dítě z ústavu, které uzdraví 

náhradní rodiče svým srdcem a pomohou mu profesionálně uspokojit všechny jeho potřeby pro to, aby 

mohlo dozrát - je dar pro všechny další generace. I když to dá někdy velkou práci celého týmu lidí 

kolem a je to často velmi dlouhá cesta. 

4 

KDO JSME 



Bc. Tereza Kocurová 

•předsedkyně organizace, lektorka, klíčová 

pracovnice 

•úvazek 1,00 

Mgr. Vladislava Knettig 

•klíčová pracovnice, fundraiserka, lektorka 

•úvazek 1,00 
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Mgr. Vladimíra Nahodilová 

•psychoterapeutka, lektorka, koordinátorka    

vzdělávání, klíčová pracovnice 

•(úvazek 0,4 do 31.7.2020, úvazek 0,5 od 

1.8.2020) 

Bc. Ladislava Tichá 

•klíčová pracovnice, lektorka 

•úvazek 1,00 

Pavel Kocur 

•IT podpora, administrativa, grafické práce, 

webmaster. 

•DPP 
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Mgr. Hana Vojtíšková 
arteterapeutka 

 
MUDr. Elena Křivková  

psychiatrička, 
psychoterapeutka, 

supervizorka 

Mgr. Jana Bartoňová  
psychoterapeutka 

Mgr. Zita Homolková  
arteterapeutka, lektorka, 

psychoterapeutka 

 
Mgr. Martina 

Vondrová  
psychoterapeutka 

 
Mgr. Jana Vraspírová  

psychoterapeutka 

 
Mgr. Darina Fialová  

psychoterapeutka 

Lucie Tichá, Vlasta Horáčková, Marcela Beková, Marie Šimečková, Radka Nekvindová, Helena Resslová, Hana Stolinová, 
Dagmar Franzová, Markéta Nemecz, Jakub Nemecz, manželé Hudákovi, Jana Burketová, Eva Vašáková, Dana 

Mařanová, Iveta Vítková. 

 
Mgr. David Svoboda  

supervizor 

 
Mgr. Lenka Půlpánová 

 psycholožka, 
psychoterapeutka 

 

Vladimír Kotala 
správa programu ASPERO 

ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. 
pod vedením Ing. Daniely Burianové, LL.M. - kompletní 

zpracování účetní, mzdové a daňové agendy 



Rodinám, které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče nebo se na ni 
připravují, poskytujeme podporu, poradenství a doprovázení na jejich cestě. Chráníme 
také zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách. 

Naším hlavním cílem je podporovat a provázet náhradní rodiny i zájemce o některou 

z forem NRP, a to tak že: 

 

  mají informace související s péčí o dítě a jeho výchovou (řešení výchovných,    

    vzdělávacích, sociálních a jiných problémů) 

  mají kompetence k výchově svěřených dětí, tudíž jsou schopni zajistit bezpečné       

    fungující zázemí (umí využívat své vnitřní i vnější zdroje) 

  mají informace o návazných službách – vědí, kam se v případě problémů obrátit, kde   

    hledat podporu 

  znají svá práva i povinnosti 

  mají náhled na svou situaci 

  umožňují bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou 
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Organizace je členem Asociace 

Dítě a rodina.  

 

Dalším cílem je zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a zajistit (zprostředkovat) vzdělání pro pěstouny, 
a to tak že: 

 

  pořádáme semináře 

  pořádáme a účastníme se akcí propagujících naši organizaci 

  vydáváme tiskové zprávy, výroční zprávy, aj. 

  navazujeme a prohlubujeme spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí,   

    především se sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a krajskými úřady 

  

Cílovou skupinou jsou: 

  děti 

  dospělí v jakékoliv fázi procesu směřujícímu k výkonu  

náhradní  rodinné péče 

 

1)  zájemci a žadatelé o některou z forem NRP 

2)  osoby zařazené do přípravy na některou z forem NRP 

3)  pěstouni (osoby pečující) 

4)  pěstouni na přechodnou dobu (osoby v evidenci) 

5)  osvojitelé   
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CÍLE 



Dlouhodobým záměrem Diamantu je 

přispět ke zvýšení počtu náhradních 

rodičů, kteří přijmou do své péče děti, 

jež jsou nyní umístěny v ústavních 

zařízeních.  

 

Jsme zapojeni do celorepublikové 

kampaně "Hledáme rodiče". 
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ZÁMĚR 



Tato část rekapituluje, jakým způsobem byly naplňovány a 
realizovány činnosti, ke kterým je Diamant pověřen 
rozhodnutím krajského úřadu. Veškeré činnosti byly 
realizovány na území Královéhradeckého kraje. 
 
Organizace doprovázela v roce 2020 až 52 rodin, v nichž 
vyrůstá téměř 100 dětí. Již od svého vzniku se Diamant 
intenzivně věnuje doprovázení přechodných (profesionálních) 
pěstounů, v uvedeném roce jsme poskytovali služby 8 
takovým rodinám. Přechodní pěstouni, o něž Diamant pečuje, 
poskytli dosud zázemí 98 dětem.  
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Klientům poskytujeme veškeré služby, které jim garantuje 
uzavřená Dohoda o výkonu pěstounské péče, a to: 
 

 zajištění osoby stabilního doprovázejícího 
pracovníka, který v rodině koná osobní návštěvy, 
poskytuje základní konzultace a běžné poradenství, 
sleduje výkon pěstounské péče 

 
Počet návštěv včetně online setkání:  366 
Počet km najetým k našim klientům: 11199 
 

 krátkodobé hlídání 
 

 respitní péči 
 

 poskytování výchovné a poradenské péče  
 

 zajištění pomoci při kontaktu pěstounů s biol. 
rodinou dítěte (pomoc s přípravou dítěte na setkání, 
fyzická přítomnost doprovázejícího pracovníka, 
poskytnutí prostor pro kontakt, následná podpora 
dítěti a pěstounům, evaluace průběhu) 

 
 poskytování nabídky vzdělávacích akcí a vytváření 

možností pro setkávání náhradních rodičů 
přispívající k prohlubování znalostí a ke zvyšování 
jejich kompetencí 
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Bylo naplánováno 23 akcí, z nichž bylo vzhledem k různým omezením realizováno pouze 16 (36 vzdělávacích hodin).  
Nebylo možné realizovat dva víkendy pro pěstouny a jejich děti. Vzdělávací hodiny jsme se pěstounům snažili nahradit 
větším počtem on-line setkání, nabídkou webinářů, konferencí, odborné literatury a individuálním vzděláváním. 
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KLUBOVÉ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ NA 
PŘECHODNOU DOBU 

 
Pravidelně, 1x za měsíc, se konají 
setkání přechodných pěstounů, obvykle 
v prostorách organizace, jež jsou 
určeny ke vzájemnému sdílení 
zkušeností, prohlubování vztahů, 
zvyšování soudržnosti mezi pěstouny a 
jsou svého druhu supervizním 
setkáním. I v roce 2020 jsme se snažili 
poskytnout pěstounům tuto možnost, 
proto byly kluby přeneseny do on-line 
prostoru. 
 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
 
Odpolední tvůrčí dílna pro děti a 
jejich pěstouny, kde jsou nabízeny 
kreativní aktivity, jejichž 
prostřednictvím je zejména dětem 
připomínáno poselství času 
velikonočního jako oslavy příchodu 
jara i jeho křesťanského podtextu. 
Pandemická situace nám v roce 2020 
nedovolila tuto oblíbenou akci 
realizovat. 

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  
 

Akce pořádaná v čase adventním pro 
rodiny nejen pěstounské, která je vždy 
milým setkáním s dětmi i dospělými, 
pro něž byly nachystány tvořivé 
aktivity tentokrát nemohla být kvůli 
pandemické situaci realizována. S 
rodinami jsme se spojili on-line 
formou, sdíleli jsme jejich starosti a 
radosti předvánočního času v náročné 
době. 

ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2020 
DALŠÍ AKCE 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2020 
DALŠÍ AKCE 

PRÁZDNINOVÁ AKTIVITA PRO DĚTI 
V termínu 24.8.-25.8. 2020 proběhlo 
prázdninové setkání diamantových dětí s 
přespáním a bohatým programem: návštěvy 
železničního muzea Výtopna v Jaroměři, 
venkovními hrami (botcha, chůze na chůdách, 
balanční cvičení), koupáním a opékáním 
špekáčků, tématickou procházkou a tvůrčími 
aktivitami (kreslení, malování, výroba dárků 
pro rodiče). 

 

Tato akce byla uskutečněna díky finanční podpoře Česká 
lékárna holding, a. s. 

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ V 
KRÁLOVÉHRADECKÉM 

KRAJI  (21.9.-
25.9.2020) 

  
Naše organizace se 
zapojila do realizace 
aktivit na podporu 
náhradní rodinné 
péče a osvěty. 
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KONTAKT DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU 
 
Tento projekt je realizovaný organizací Amalthea z.s. ve spolupráci s Latus pro rodinu o.p.s., je financovaný Centrem 
podpory o.p.s. Nadace Sirius. 
 
Od června 2019 je Diamant jedním z pracovišť zapojených do spolupráce. V rámci této aktivity se snažíme ještě více 
profesionalizovat přístup k plánování a realizacím kontaktů dětí z našich náhradních rodin s jejich biologickými příbuznými, 
a to prostřednictvím použití nástroje k vyhodnocování rizik. Naší konzultantkou v rámci projektu je Mgr. Monika 
Semerádová. Projekt má přesah do dalších let. 

 

0 
0 
0 
0 

RODINNÉ KONFERENCE 

 
Jeden z přístupů, které v Diamantu využíváme zejména při práci pro děti z 
pěstounských rodin na přechodnou dobu - rodinné konference. Diamant má 
dlouhodobou spolupráci s organizací RK centrum z Chrudimi, která je realizátorem 
a nese poslání tohoto přístupu v České republice. 
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PROJEKTY 2020 

ÚHRADA MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A SLUŽEB 
 
Od ledna do července 2020 jsme byli podpořeni prostřednictvím Nadace J&T, jež nám poskytla prostředky na úhradu 88 
hodin specifické terapeutické péče pro děti a též na unikátní pracovní místo interního psychoterapeuta. 

DIAMANT, ANEB PROFESIONÁLOVÉ PODPORUJÍ NÁHRADNÍ 
RODINY SRDCEM 
 
Od srpna 2020 jsme díky pokračující laskavé finanční podpoře 
Nadace J&T začali realizovat návazný projekt, jehož cílem je 
poskytování specifické profesionální podpory pěstounským 
rodinám. Podpořeno bylo pracovní místo interního 
psychoterapeuta, klíčového pracovníka a též úhrada terapie pro 
děti s poruchou attachmentu. Od srpna 2020 do prosince 2020 
bylo poskytnuto 43 hodin tohoto odborného poradenství celkem 
13 dětem z doprovázených rodin. 

TERAPEUTICKÁ PODPORA DĚTÍ VYRŮSTAJÍCÍCH V 
NÁHRADNÍCH RODINÁCH 
 
Po celý rok 2020 probíhal projekt financovaný 
Nadací Terezy Maxové dětem zaměřený na 
specifickou terapeutickou práci s dětmi z 
doprovázených pěstounských rodin. Díky laskavé 
podpoře Nadace bylo možno poskytnout 22 
dětem 111 hodin terapie. 
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VÝCVIK PRO ODBORNÍKY PORADENSKY PRACUJÍCÍMI S DĚTMI, KTERÉ TRPÍ 
PORUCHAMI ATTACHMENTU. 
 
Garantem výcviku bylo Attachmentové centrum ATTA - Mgr. Vlaďka 
Knettig a Bc. Laďka Tichá byly jeho frekventatkami od prosince 2018 a 
v roce 2020 jej úspěšně dokončily. 
 
Jedno z témat výcviku je tzv. „Terapeutická pohádka“. 

TERAPEUTICKÁ POHÁDKA 

„Terapeutické příběhy byly vždy 

součástí běžných rodin a součástí 
lidstva. Mají velikou sílu, tradují se z 
generace na generaci. 
Terapeutické pohádky pomáhají dětem 
lépe rozumět tomu, co se jim stalo, 
případně děje v současnosti. Pomáhají 
podívat se laskavě a přesto hlouběji na 
těžké, nejasné či bolavé věci okolo 
dítěte či v něm samém. Pomáhají 
integrovat staré zážitky do současného 
života. Přinášejí hlubší vhled, 
porozumění a tím i uvolnění. Síla 
metafor je veliká. Vyprávění příběhů je 
mostem mezi vnitřním světem člověka 
a vnějším reálným světem. Děti i my 
dospělí milujeme příběhy a utíkáme do 
nich, když nás něco tíží. Protože 
všechny smutky se dají unést, když se 
vloží do příběhu, který se vypráví.“  

PaeDr. Petra Pávková 
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UKÁZKA PRÁCE S TERAPEUTICKOU POHÁDKOU 

Diamant doprovází rodinu pěstounů – prarodičů, kteří se starají o čtyřletou 
holčičku, která přišla o oba své rodiče při tragické autonehodě. Tento 
traumatický zážitek pomáhá dítěti zpracovávat i terapeutická pohádka, 
kterou napsala naše klíčová pracovnice Laďka Tichá. S laskavým svolením 
rodiny ji zde uveřejňujeme: 

 

Víte děti, jak to vypadá na mléčné dráze? 
Je tam spousta hvězdiček, které se po nebi pohybují, prohánějí se a 
radují. Mezi nimi i hvězdička Jasněnka se svojí maminkou a tatínkem 
na Malém voze. Projíždějí mléčnou dráhou a užívají si to. Na vesmírný 
provoz dohlíží Hvězdář, dává pozor, aby bylo vše v pořádku. Hvězdář 
všechny hvězdičky zná a má je rád, také ví, do jakého souhvězdí 
hvězdičky patří. Vždycky si ví se vším rady. 
Jednoho dne se mléčnou dráhou přehnala mlhovina, kdy nebylo nic 
vidět. Malý Vůz s Jasněnkou utrpěl srážku s Velkým a rychlým vozem. 
Srážka byla tak silná, že malý vůz úplně rozbila. Dvě hvězdičky odlétly 
tak daleko, že je ani Hvězdář nedokázal přivolat zpět. 
Malá Jasněnka zůstala sama a Hvězdář dělal vše, aby se Jasněnka uzdravila, začala znovu zářit a mohla se vrátit zpět na 
mléčnou dráhu. 
Ptáte se, kde a s kým teď bude Jasněnka svítit? I Jasněnka byla smutná a nevěděla, zda pro ní bude na mléčné dráze ještě 
místo. Hvězdář už měl svůj plán. Když se Jasněnka uzdravovala, našel dvě starší hvězdy, které dobře zářily a přály si, aby 
se k nim Jasněnka připojila. A tak od té doby, co Jasněnka opět svítí, je na mléčné dráze s babičkou a dědou. Raduje se, 
užívá si projížďky a krásně září.  
Když se blíží mlhovina, Jasněnka má strach a bojí se, aby o své nové souhvězdí nepřišla. Často také vzpomíná na 
maminku a tatínka, prohlíží si obrázky, které má z doby, kdy ještě svítili společně.  Má ale babičku a dědu, kteří jí ochrání 
před každou mlhovinou a rádi s ní vzpomínají na její Malý Vůz. 
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Nadále budeme pokračovat v 
činnostech, kterými jsme se zabývali v 
roce 2020, tj. zejména profesionálním 
poskytováním služeb pro náhradní 
rodiny.  
Naplánovány jsou osvětově-vzdělávací 
aktivity, které přispějí ke zvýšení 
povědomí o náhradní rodinné péči a 
informovanosti veřejnosti o 
problematice nedostatku 
pěstounských rodin, neblahých 
důsledcích ústavní péče na děti aj. 

 



Děkujeme Nadaci J&T, která nás již v roce 2019 zařadila mezi organizace pro dlouhodobou  
spolupráci.  
 

Nadační fond pomoci Siemens, s. r. o. 
 
Finanční příspěvek byl využit  
na nákup terapeutických 
pomůcek pro práci s dětmi 
vyrůstajícími v pěstounských rodinách a dále na 
pořízení edukačních a rozvojových pomůcek s 
využitím při respitních pobytech dětí. 
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Děkujeme všem, kteří v roce 2020 jakkoli přispěli k úspěšnému fungování Diamantu.  

Organizacím, sponzorům a donátorům, kteří nás podpořili finančně: 

Nadační fond ALBERT 
V rámci grantového programu „Mimořádná pomoc v době covid 19“ nám 
byly poskytnuty prostředky na nákup hygienických prostředků – roušek, 
rukavic a desinfekcí . 
  
Za velmi příznivé pořizovací ceny děkujeme Lékárně Na Poliklinice, 
Jaroměř 
a Kristině Brtišové z Blueberry Hill 
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Nadační fond Albert se na základě 
předchozí dobré spolupráce rozhodl 
podpořit přechodné pěstouny věcným 
darem v podobě plen a Nutrilonu . 

 

T-Mobile CZ 
 
Poskytnutí 20 SIM karet s neomezenými daty na 3 měsíce, pro děti vyrůstající 
v našich náhradních rodinách s cílem zajistit jim tak bezproblémovou 
distanční výuku. 
 

 

Nadace O2 
 
Dar 8 modemů pro 
rychlé připojení k 
internetu pro námi 
doprovázenou rodinu 
s 8 dětmi  

 



Rock Café  
 
V rámci charitativní akce "Srdcařské 
okénko“ byl podpořen i Diamant. 
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Spolu silnější  
 
Iniciativa pana generála 
Petra Pavla poskytla  
dar na nákup kojenecké  
výživy pro děti v rodinách našich 
přechodných pěstounů. 

Naše díky dále patří: 
 
Hotelu Aqua Park Špindlerův Mlýn za vynikající servis, ochotu a vstřícnost v náročné době 
pandemie, kdy jsme museli zrušit dvě rezervace našich víkendových akcí pro pěstounské 
rodiny. 
 
Nadace Munzarových 
Kimberly Clark, a. s. 
 
Spolupracujícím orgánům sociálně-právní ochrany:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Městský úřad Jaroměř 
Městský úřad Hradec Králové 
Městský úřad Trutnov 
Městský úřad Dvůr Králové n. L. 
Městský úřad Rychnov n. Kn. 
Městský úřad Broumov 
Městský úřad Náchod 
Městský úřad Dobruška 
Městský úřad Nový Bydžov 
Městský úřad Jičín 
 
Naše zvláštní poděkování za projevenou důvěru a dlouhodobou podporu patří  
Mgr. Petře Šilhánové Hajpišlové, vedoucí odboru sociálního věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Jaroměř. 
 
Dále děkujeme: 
Bc. Tereze Hubáčkové a Mgr. Miroslavě Klapalové, DiS., pracovnicím Nadace J&T 
Ing. Jiřině Nachtmannové a panu Josefu Trnkovi, pracovníkům Nadace Terezy Maxové dětem 
Marii Řezníkové, ředitelce Nadačního fondu Rozum a Cit, z. s. 
Petře Režné a Lindě Srnkové, pracovnicím Nadačního fondu Albert 
Ing. Pavlu Nunovi a paní Gabriele Jurčové, Hotel Aqua Park Špindlerův Mlýn 
Paní Heleně Resslové, majitelce domu, ve které má Diamant domov 
Manželům Markétě a Jakubovi Nemecz za dlouhodobou podporu a přízeň 
 
Děkujeme mnoha dárcům za bazarové oblečení pro děti v našich rodinách. 
 
Děkujeme za důvěru všem rodinám, které pod křídly Diamantu našli "svou" doprovázející 
organizaci a spolu s námi vytvářejí její atmosféru. 



23 



 
Za našimi rodinami šla věcná podpora v této až neuvěřitelné výši, jednalo 
se vždy o nákup nového vybavení, např. notebooky na distanční výuku, 
vybavení dětských pokojů dále studentská stipendia, letní tábory, 
sportovní aktivity, nákupy pro samoživitelky a další. 
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INFORMACE O ORGANIZACI DLE ZÁKONA Č. 563/1991 SB., 
O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
Organizace nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 
 
INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Organizace dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, dbá na ekonomické využití 
osobních automobilů a důsledně sleduje spotřebu pohonných hmot. Zaměstnanci účetní jednotky se 
pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání. 
 
INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ 
Organizace neměla k 31.12.2020 žádnou zahraniční složku. 
 
INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy. 
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KONTAKTY: 
 
Jiráskova 385 
551 01 Jaroměř 
tel. +420 733 644 060 
e-mail: info@diamant-kralovehradecky.cz 
http://www.diamant-kralovehradecky.cz 
http.://www.facebook.com/diamant.kralovehradecky 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: 
 
Diamant, podporujeme náhradní rodiny 
srdcem, z.s. 
Sv. Čecha 677 
551 01 Jaroměř 
IČ 042 98 284 
DIČ CZ04298284 
Nejsme plátci DPH 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
115-1014130257/0100 
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NÁZEV ORGANIZACE: 
Diamant, podporujeme náhradní 
rodiny srdcem, z. s. 
 
PRÁVNÍ FORMA: 
Zapsaný spolek 
 
DATUM ZÁPISU DO SPOLKOVÉHO 
REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM 
SOUDEM V HRADCI KRÁLOVÉ: 
12. srpna 2015 
 
SPISOVÁ ZNAČKA: 
L 10246 
 
SÍDLO A KORESPONDENČNÍ 
ADRESA: 
Svat. Čecha 677, Jaroměř, 551 01 

MÍSTO VÝKONU ČINNOSTI: 
Jiráskova 385, Jaroměř, 551 01 
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 
042 98 284 
 
ČÍSLO ÚČTU: 
115-1014130257/0100 
 
NEJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLKU: 
Členská schůze - Bc. Tereza Kocurová, 
Mgr. Vladimíra Nahodilová, 
Pavel Kocur 
 
DALŠÍ ORGÁNY SPOLKU: 
Předsedkyně: Bc. Tereza Kocurová 
Místopředsedkyně: 
Mgr. Vladimíra Nahodilová 

 
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. je oprávněn k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě pověření vydaného 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 13.8.2015, č.j. 21462/SV/2015-7, 
ve znění pověření ze dne 3.3.2017, č.j. KUKHK-8239/SV/2017-5. 


