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Vážení a milí, 

naše výroční zpráva Vás provede tím, čím Diamant žil v roce 2021.  

Stejně, jako rok předchozí, byl téměř celý poznamenán různými 

pandemickými omezeními a opatřeními. Dařilo se nám pružně reagovat a 

do velké míry naplňovat plány, které jsme na rok 2021 měli. 

Návštěvy v rodinách i nadále probíhaly, jak jen to bylo možné, protože 
osobní kontakt s našimi klienty považujeme za nenahraditelný.  

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem klíčovým pracovníkům, kteří i za zhoršených podmínek 

a s vědomím velkých rizik, neúnavně pracovali na naplňování potřeb všech našich klientů. 

Vše, co nás potkalo a potkává, nás něčemu učí. Jsme vděční i za to náročné, čím procházíme. 

Posiluje nás to a dodává nám víru v to, že jsme schopni si poradit i v situacích, na něž není možné se 

předem připravit. Oba pandemické roky nám jistě mnohé vzaly, ale zároveň nás na mnoha úrovních 

zocelily.  

Srdcem a největším pokladem Diamantu jsou "jeho" lidé - tým, externí spolupracovníci, klienti, 

donátoři, podporovatelé a příznivci... každý, kdo se jakkoli podílel nebo podílí na tom, že Diamant je 

tím, čím je. Pevně věřím, že kousek atmosféry naší organizace ochutnáte i prostřednictvím 

následujících stran. 

Přeji Vám příjemný čas při čtení! 

Tereza Kocurová 

ÚVOD 
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VZNIK ORGANIZACE 

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 

 

DIAMANT,  

podporujeme náhradní rodiny srdcem. 
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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.  

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.  

Jsme připraveni jít dál a hledat ty nejlepší možnosti pro 

všechny děti i rodiče, protože víme přesně, kdo jsme i 

kam míříme. 

KDO JSME 
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Bc. Tereza Kocurová 
předsedkyně organizace, lektorka, klíčová pracovnice 

úvazek 1,00 

Mgr. Vladimíra Nahodilová 
psychoterapeutka, lektorka, koordinátorka vzdělávání, klíčová 
pracovnice 

úvazek 0,5 

Mgr. Vladislava Knettig 
klíčová pracovnice, fundraiserka, lektorka 

úvazek 1,00 

Bc. Ladislava Tichá 
klíčová pracovnice, lektorka, koordinátorka akcí pro děti 

úvazek 1,00 

Pavel Kocur 
IT podpora, administrativa, grafické práce, 

webmaster. 

DPP 

NÁŠ TÝM 
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

Mgr. Hana Vojtíšková  arteterapeutka 

MUDr. Elena Křivková psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka 

Mgr. Jana Bartoňová terapeutka 

Mgr. Zita Homolková arteterapeutka, psychoterapeutka, lektorka 

Mgr. Martina Vondrová psychoterapeutka 

Mgr. Darina Fialová psychoterapeutka 

Mgr. David Svoboda  supervizor 
Mgr. Lenka Půlpánová psycholožka, psychoterapeutka 

Bc. Adam Lebeda psychoterapeut 

Odborné poradenství 

Technicko-administrativní podpora 
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 

 

Kolegové zajišťující program pro děti a jejich hlídání na akcích 
pořádaných organizací případně respitní péči 

Lucie Tichá, Ladislava Poldová, Vlasta Horáčková, Marcela Beková, Marie Šimečková, Radka Nekvindová, 
Helena Resslová, Hana Stolinová, Dagmar Franzová, Markéta Nemecz, Jakub Nemecz, Marie Půhoná, 
manželé Hudákovi, Jana Burketová, Eva Vašáková, Dana Mařanová, Iveta Vítková, Kateřina Šuplerová, 
Veronika Novotná, Pavlína Křížová, Lída Kuchtová, Lucie Rezková. 
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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. 

POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁMĚRY ORGANIZACE 

Poslání 

Cíle 
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 

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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Dlouhodobým záměrem Diamantu je 

přispět ke zvýšení počtu náhradních 

rodičů, kteří přijmou do své péče děti, 

jež jsou nyní umístěny v ústavních 

zařízeních.  

POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁMĚRY ORGANIZACE 

Jsme zapojeni do celorepublikové 

kampaně "Hledáme rodiče". Organizace je členem Asociace Dítě a rodina.  

Záměr 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 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. 

 

Rekapitulace 

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:  472 

Počet km najetým k našim klientům:    12 860 
Počet intervencí interní psychoterapeutky (osobně, on-line, telefonicky): 304 
 

Organizace doprovázela v roce 2021 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 

7 takovým rodinám. Přechodní pěstouni, o něž Diamant pečuje, poskytli dosud zázemí  106 dětem.  

 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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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 Bylo naplánováno 22 akcí, z nichž bylo 21 realizováno (103 vzdělávacích 

hodin) a jedna akce byla zrušena z důvodu epidemiologických opatření. 

 

Vzdělávání v roce 2021 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 Vzdělávání v roce 2021 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 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. Ač byla v některých částech roku nepříznivá 
epidemiologická situace, snažili jsme se i přesto, poskytnout pěstounům tuto 
možnost, proto byly některé 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 kontextu. 
Pandemická situace nám v roce 2021 nedovolila tuto oblíbenou akci 
realizovat. 

ADVENTNÍ AKCE: Vánoční tvoření 

Akce pořádaná v čase adventním pro rodiny nejen pěstounské, která je 
vždy milým setkáním s dětmi i dospělými, pro něž vždy 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. Těšíme se, že v následujícím roce si 
tuto oblíbenou akci opět užijeme tak, jak jsme zvyklí!  
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 Prázdninová aktivita pro děti 

V 2 termínech: 12.7. – 16.7. a 23.8. - 27.8.2021 

proběhla letní setkání 35 diamantových dětí s 
přespáním a bohatým programem:  

Návštěva Ptačího parku Josefovské louky, 

setkání se včelařem Jaromírem Marečkem, 

prohlídka podzemních chodeb Josefova, výlet 

do ZOO Dvůr Králové nad Labem, Babiččina 

údolí a na zámek Ratibořice a zámku v 

Náchodě, jízda výletním vláčkem, návštěva 

železničního muzea Výtopna v Jaroměři a 

informačního centra Hučák v Hradci Králové, 

plavba po Labi, hravý den v Nafukovacím ráji 

Správčák. Připraveno bylo i mnoho venkovních 

her (botcha, chůze na chůdách, balanční 

cvičení, kriket, hry s míčem), opékáním 

špekáčků, tematickou procházkou a tvůrčími 
aktivitami (kreslení, malování, výroba dárků). 

Akci jsme nabídli i dvěma dětem z Dětského 
domova v Jaroměři a jsme rádi, že byla využita. 

  

Tato akce byla uskutečněna díky finanční 

podpoře MŠMT v projektu „Letní kempy“ a 

realizována ve spolupráci se základní školou 
Křišťál  
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 Prázdninová aktivita pro děti 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji - 13.9.-19.9.2021 

 Naše organizace se již tradičně zapojila do realizace aktivit na podporu náhradní rodinné péče a 
osvěty. 

14.9.2021 

Informační centrum města Jaroměř  

Stánek věnovaný pěstounství, prezentace doprovázení naší 
organizace a aktivit sociálního pracovníka náhradní rodinné 
péče Městského úřadu Jaroměř, propagace myšlenek 
náhradní rodinné péči, prezentace práv dětí v NRP. 

15.9.2021 

Den otevřených dveří v Diamantu, 
podporujeme náhradní rodiny 
srdcem, z.s. 

Informace pro zájemce o náhradní 
rodinnou péči, představení 
nabízených služeb a principů 
doprovázení, aktivity pro děti. 

16.9.2021 

Staň se náhradním rodičem 

Akce v Pasáži před kavárnou Žákova Studovna v Jaroměři – informační 
stánek věnovaný pěstounství, prezentace doprovázení naší organizace a 
aktivit sociálního pracovníka náhradní rodinné péče Městského úřadu 
Jaroměř, propagace myšlenek NRP, prezentace práv dětí v NRP. 
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ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 

 

V náročném čase zhoršené pandemické situace jsme 

dětem z našich rodin udělali radost mnoha dárky, které jsme 

pro ně získali v rámci akce „Krabice od bot“, kterou pořádá 

Diakonie Českobratrské církve evangelické. Mnoho dárků 

našim dětem věnovala naše dlouholetá spolupracovnice 
Lucie Tichá a malí hasiči „Drakouši“ z Dolního Přímu.  

Manželé Nemecz, kteří s námi spolupracují již mnoho let 
věnovali dárky z vlastních prostředků a sbírky jejich přátel. 

Společnost Magna Automotive v Lipovce věnovala našim 
dětem stolní hry v hodnotě 5.000 ,- Kč. 

Organizace Člověk v tísni věnovala naší organizaci hračky 
Lego v hodnotě 10.000,- Kč    

 

Většině našich rodin jsme poskytli v předvánočním čase i 

pomoc prostřednictvím Potravinové  banky v rámci akce 

„Milion porcí od Alberta“ – čerstvé potraviny (maso, jogurty, 

mléko, brambory, ovoce…). Dohromady byly rozděleny 2 
tuny jídla. 

 

Vánoční dárky našim dětem 
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V průběhu celého roku jsme se účastnili akce, která 
byla zaměřena na rozvoj a profesionalizaci neziskových 
organizací.  
 

Témata jednotlivých bloků: 
 

 Tvorba a naplňováním strategie organizace 

 Jak pracovat se zpětnou vazbou, aby neškodila, ale 
pomáhala 

 Co současná společnost očekává od neziskových 
organizací 
 

Využili jsme také „Konzultačních dní“ a ve spolupráci s 
Mgr. Janem Horkým jsme vytvořili „Stategický plán 
organizace na období 2021 – 2024“. 
 

ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2021 

 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. 

Dny rozvoje pořádané Nadací JT 
ve spolupráci s AVPO ČR 

Metodika doprovázení  

v Královéhradeckém kraji 

Jsme součástí týmu, který v rámci našeho kraje vytváří 
metodický materiál pro doprovázející organizace a 
orgány sociálně-právní ochrany dětí. Realizátorem 
aktivit je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
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PROJEKTY 2021 

 Úhrada mzdových nákladů a provozních nákladů a služeb v rámci 
Projektu Diamant, aneb profesionálové podporují náhradní rodiny srdcem 

Od ledna do června 2021 jsme byli podpořeni prostřednictvím Nadace J&T, jež nám poskytla prostředky na 

úhradu 73,5 hodin specifické terapeutické péče pro děti a též na unikátní pracovní místo interního 

psychoterapeuta.  

Realizace příprav druhožadatelů 

Diamant, aneb profesionálové podporují náhradní rodiny srdcem II. 

Od srpna 2021 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, úhrada terapie pro děti s poruchou attachmentu – 14 hodin vzdělávání naší 

pracovnice Ladislavy Tiché „Komplexní výcvikový program zaměřený na problematiku práce s dětmi v NRP – 

výcvik DDP“ a  příspěvek na audit. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nás v roce 2021 

pověřil pořádání přípravných kurzů pro náhradní rodiče – 

druhožadatele. Uskutečnily se dva běhy, proškoleno a 

připraveno bylo 30 osob. 

18 



VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, ÚČAST NA AKCÍCH (KONFERENCE, KULATÉ STOLY, PRAC. SKUPINY)  

Profesionalizace neziskovek 

Cílem tohoto projektu z dílny Nadace pro 
rozvoj občanské společnosti je pomoci menším 
a středním neziskovým organizacím s problémy 
uvnitř organizace v oblastech strategického 
řízení, získávání financí apod. Zaměřujeme se 
na jejich podporu v konkrétních oblastech s 
cílem zlepšit jejich vnitřní fungování, aby byly 
dlouhodobě udržitelné. 

Zúčastnili jsme se několika workshopů, které 
nám daly nové nástroje pro odbornější 
sestavování rozpočtu, sledování cash flow aj.  

Co je terapeutická pohádka a proč 
s ní pracujeme? 

Terapeutické příběhy 

Laďka Tichá a Vlaďka Knettig se zúčastnily 
vzdělávacího semináře, díky kterému 
prohloubily své znalosti a dovednosti v tvorbě 
terapeutických příběhů pro děti v náhradní 
rodinné péči. Školitelkou byla PaedDr. Petra 
Pávková (SEFAM) 

„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.“   

 

PaedDr. Petra Pávková 

 

Moderní osvojení 
PaedDr. Petra Pávková proškolila ve dvou 
bězích 50 účastníků – pěstounů, pracovníků 
OSPOD, tým Diamantu,  v nových pohledech na 
téma osvojení, práce s identitou v adopci a 
širších souvislostech tohoto fenoménu. 
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TERAPEUTICKÁ POHÁDKA 

 Terapeutická pohádka 

Vzpomněli si ale také na varování o 

nebezpečnosti těchto květin. Starosti 

totiž nezmizí, jen na ně motýlci na 

chvíli zapomenou a až se druhý den 

ráno probudí, starosti jsou zpět a 

navíc bude motýlkům hodně špatně 

Byli jednou takhle 

dva motýlci. Motý- 

lek Emil a motýlice  

Emilka. Měli se moc  

rádi a už dlouho  
spolu žili. 

 

Život jim ale připadal velmi těžký. 

Jednou ale při svém letu našli tajnou 

louku plnou zakázaných a velmi 

nebezpečných květin. Nektar z těchto 

květin totiž pomůže na chvilku 

zapomenout na starosti a pomůže 
motýlkům užívat si života. 

 

(bude je bolet bříško, bude se jim 

motat hlavička a nebudou moci 
létat). 

 

Naši dva milí motýlci si ale moc 

potřebovali odpočinout, a tak na 

louku letěli a z květin se napili. Bylo jim 

krásně, ale když se druhý den ráno 

probudili, všechny starosti se jim vrátily 

a bylo jim špatně. Na louku se proto 

vrátili a zjistili, že když se znovu napijí, 

starosti zase zmizí a bude jim lépe. Od 

té doby už na tuto louku museli létat 

každý den, protože jinak starosti byly 

každým dnem horší a horší, ale oni na 

ně kvůli zakázanému nektaru 
zapomínali. 
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Diamant doprovází pěstounku, mladou 

ženu, která přijala do své péče tříletého 

synovce, který je hluboce traumatizován z 

období života se svou matkou, která byla 

drogově závislá a chlapce opakovaně 

opouštěla. Zanechávala ho v péči cizích 

lidí a zanedbávala ho. Chlapcův otec byl 

také závislý na drogách a později skončil 
ve vězení. Terapeutická pohádka, kterou 

napsala naše klíčová pracovnice Laďka 

Tichá ve spolupráci s paní pěstounkou a 

jejím partnerem, pomáhá dítěti zpracovat 

jeho cestu do náhradní rodiny a usnadnit 

vnímání situace jeho biologických rodičů. S 

laskavým svolením rodiny ji zde 

uveřejňujeme: 
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Terapeutická pohádka 

TERAPEUTICKÁ POHÁDKA 

 

Jednoho dne se našim motýlkům vylíhl krásný malý motýlek a pojmenovali ho Ondrášek. Naši dva motýlci ale věděli, 
že musí ́ každý den znovu na louku a že by se o motýlka nemohli postarat. Ondráška si proto vzala maminka Emilky a 
řekla jim, že až budou moct, můžou si Ondráška vzít zase zpátky. A oni souhlasili. 

Dlouhou dobu si zase bezstarostně létali na zakázanou louku, pili nektar a bylo jim 
dobře. Až za několik let se jim znovu vylíhl motýlek, kterého pojmenovali Adámek. 
Společně se rozhodli, že tohohle motýlka už si nechají u sebe a budou se o něho 
starat. 
 

To ale nevěděli, že na Emila už dlouho koukají motýlí páni policisté, protože prodával 
zakázaný nektar ostatním motýlkům Když byl Adámek maličký, pro Emila si motýlí 
policisté přišli a odvedli ho do vězení. 
 

A tak Adámek vyrůstal sám s Emilkou, ale protože se Emilka nikdy nevzdala zakázané 
louky, nebylo to úplně snadné. Často se stěhovali z místa na místo, každou chvíli byl 
Adámek jinde. Emilka velmi často zapomínala na své povinnosti a zapomínala se o 
Adámka starat. Nebylo to kvůli tomu, že by ho neměla ráda, ale zakázaný nektar 
způsoboval, že nevěděla, co dělá. 

To, jak se Emilka nedokáže postarat o svého Adámka, pozorovali 
motýli Sára a Vítek. Vůbec se jim to nelíbilo a věřili, že Adámek si 
zaslouží víc péče. Proto si pro Adámka jednoho dne přišli a začali se 
o něj starat sami. Odvezli ho do svého domečku, kde mu postavili 
pokojíček a nakoupili spoustu hraček. 
 

Adámek se v novém domečku zabydlel a našel si nové kamarády. 
Radostně létal po velké zahradě a přelétal z jedné krásné kytičky 
na druhou, občas ale měl také špatnou náladu a byl na celý svět 
protivný. Jednou večer se Adámek ze spaní probudil s brečením 
Řekl tetě: Tetičko moje, já tě tak často zlobím. Neposlouchám, lžu a 
rozbíjím hračky. Jsem zlý motýlek. Adámek plakal a plakal. 
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TERAPEUTICKÁ POHÁDKA 

 Terapeutická pohádka 

Teta a strejda Adámka objali, utřeli mu slzičky a šeptali mu do ouška: Adámku, chápeme, že je někdy moc těžké 
být bez maminky a tatínka. Chápeme, že se ti stýská a že tolikrát změnit domeček musí být moc těžké. Je nám 
jasné, že motýlci, kteří toho už tolik zažili, budou vyvádět neplechy. Nezlobíme se na tebe. Jsi šikovný, chytrý, rychlý 
a silný motýlek. Vždycky tady pro tebe budeme a moc tě milujeme. 

Adámek se usmál a přestal 
plakat; bylo mu mnohem 
lépe. Zachumlal se do 
peřinky, objal tetu a strejdu 
a dal jim pusinky. Během 
chviličky zase spal a zdály 
se mu krásné sny. Zdálo se 
mu o obrovském hradu z 
písku, který hlídá hodný a 
kamarádský drak se svým 
přítelem rytířem. 
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ZÁMĚRY ORGANIZACE PRO ROK 2021 

 

 

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. 

 

Započali jsme v naplňování našeho 

Strategického plánu 2021 – 2024. 

Nadále budeme pokračovat v činnostech, kterými jsme se zabývali v roce 2021, tj. zejména 

profesionálním poskytováním služeb pro náhradní rodiny.  
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PODĚKOVÁNÍ 

 
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 úhradu odborného vzdělávání pro dětské 
psychoterapeuty. 
 

Nadační fond ALBERT 

Finanční zaštítění projektu „Podpora potenciálu traumatizovaných dětí aneb rodina je 
nejvíc“ - úhrada odměn animátorů při víkendových pobytech a v rámci klubových 
akcí, materiál na vánoční a velikonoční tvoření. 
 

Spolu silnější 

Iniciativa pana generála Petra Pavla poskytla dar na nákup kojenecké výživy pro děti 
v rodinách našich přechodných pěstounů. 
 

Nadace pro rozvoj občanské společnosti 
Úhrada 63 hodin terapie pro traumatizované děti. 
 

Nadace Život dětem 

Nákup odborné literatury pro knihovnu organizace – k využití i pří přímé práci v rodinách 
i  zvyšování odbornosti týmu. 
 

Magna Automotive 

Úhrada výletu vláčkem po Špindlerově Mlýně pro 30 diamantových dětí. 
 

Hotel Aqua Park Špindlerův Mlýn za vynikající servis, ochotu a vstřícnost v náročné době 
pandemie při našich víkendových akcích pro pěstounské rodiny. 
 
 

Děkujeme všem, kteří v roce 2021 jakkoli přispěli k úspěšnému fungování 
Diamantu.  Organizacím, sponzorům a donátorům, kteří nás podpořili finančně: 
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PODĚKOVÁNÍ 

 Kimberly Clark, a. s. - pleny 

 

Potravinová banka Hradec Králové 

Navázání spolupráce s touto organizací přineslo našim 
pěstounským rodinám 2 tuny pomoci formou potravin, plen a 
drogistického zboží. 

 
Naše díky dále patří: 

 

Spolupracujícím orgánům sociálně-právní ochrany:  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – tým náhradní rodinné péče 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Městský úřad Jaroměř 

Magistrát města 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 Jičín 

Městský úřad Nové Město nad Metují 

 

Velice si vážíme skvělé spolupráce s Mgr. Pavlínou Křížovou – sociální 

pracovnicí NRP Městského úřadu v Jaroměři. 

 

Děkujeme výborným kolegyním: Mgr. Ireně Adamcové, Ing. Miloši 

Andršovi, Mgr. Alici Benešové, Mgr. Lence Filipové, Mgr. Michaele 

Hofmanové, Bc. Haně Kostelejové, Mgr. Haně Mifkové, Mgr. Dagmaře 
Motalové, Bc. Markétě Lažové, Mgr. Radce Šuplerové. 

 

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 

 

MgA. Marii Křepelkové, Kristýně Güntherové, 

pracovnicím Nadace Život dětem 

 

Ing. Pavlu Nunovi a paní Gabriele Jurčové, Hotel Aqua 

Park Špindlerův Mlýn 

 

Paní Heleně Resslové, majitelce domu, ve které má 

Diamant domov 

 

Mgr. Janu Horkému za podporu a cenné rady nejen 

při tvorbě strategického plánu 

 

Manželům Markétě a Jakubovi Nemecz za 

dlouhodobou podporu a přízeň 

 

Lucii Tiché za nadšení a trpělivost při tvorbě 

animačních a jiných programů pro naše děti 
 

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 
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PODĚKOVÁNÍ 
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INDIVIDUÁLNÍ PODPORA PRO DOPROVÁZENÉ RODINY V ROCE 2021 

27 

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 v neposlední řadě jídlo a 

drogistické zboží z Potravinové banky. 

399. 580,- Kč 



FINANČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2021 
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FINANČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2021 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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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 A BANKOVNÍ SPOJENÍ 

 

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 

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. 

SOUHRNNÉ INFORMACE 
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