


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.



POSLÁNÍ
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.

CÍLE
Naším hlavním cílem je podporovat a provázet
náhradní rodiny i žadatele 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

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".

Organizace je členem Asociace Dítě a rodina.

Organizace úspěšně prošla inspekcí kvality
poskytování sociálně-právní ochrany a
kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, realizovanou dle § 49 odst. 12 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.



KDO JSME

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.

Jsme připraveni jít dál a hledat ty nejlepší možnosti pro všechny děti i rodiče,
protože víme přesně, kdo jsme i kam míříme.



NÁŠ TÝM

ZAMĚSTNANCI VYKONÁVAJÍCÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ:

Bc. Tereza Kocurová
předsedkyně
organizace, lektorka,
klíčová pracovnice,
(úvazek 1,00)

Mgr. Vladimíra Nahodilová
psychoterapeutka,
lektorka, koordinátorka
vzdělávání, klíčová
pracovnice (0,5 úvazku do
28. 2. 2019, 0,4 od 1. 3. 2019)

Mgr. Vladislava Knettig
klíčová pracovnice,
fundraiserka, lektorka
(úvazek 1,00)

Bc. Ladislava Tichá
klíčová pracovnice, lektorka
(úvazek 1,00)

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI POSKYTUJÍCÍ ZEJMÉNA ODBORNÉ PORADENSTVÍ:
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

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PODPORA:
Pavel Kocur – IT podpora,
administrativa, grafické
práce,  webmaster.

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, Vlasta Horáčková, Marcela Beková, Marie Šimečková, Radka Nekvindová, Helena Resslová,
Hana Stolinová, Dagmar Franzová, Markéta Čiháčková, Jakub Nemecz, Štěpán Vávra, manželé
Hudákovi, Jana Burketová, Eva Vašáková, Dana Mařanová, Iveta Vítková



ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2019
REKAPITULACE

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 2019 až 55
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 84
dětem.

Klientům poskytujeme veškeré služby,
které jim garantuje uzavřená Dohoda o
výkonu pěstounské péče, a to:

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

Počet návštěv: 590
Počet km najetým k našim klientům:
12 750

 krátkodobé hlídání
 respitní péči
 poskytování výchovné a poradenské

péče
 zajištění pomoci při kontaktu pěstounů

s biologickou 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



ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2019
VZDĚLÁVACÍ AKCE

V průběhu roku bylo realizováno 13
vzdělávacích akcí (75 vzdělávacích hodin),
jichž se zúčastnilo 169 osob. V průběhu
seminářů byl vždy souběžně realizován
program pro děti, jejichž celkový počet byl
66.

17.1 2019 - SEXUALITA LIDÍ S POSTIŽENÍM
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Freya - vzdělávání, poradenství a další
aktivity v oblasti sexuality lidí závislých na péči
jiných osob či „zranitelných skupin“.
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 8 osob a
souběžně byl realizován program pro 5 dětí.

31.1.2019 - KYBERŠIKANA
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektor: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, Policie ČR
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 29 osob a
souběžně byl realizován program pro 4 děti.

6.2.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(DOPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 14 osob..

6.2.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(ODPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 6 osob.

3.4.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(DOPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: New Job New Life - organizace
pomáhající mladým lidem opouštějícím
pěstounskou péči s uplatněním na trhu práce
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 13 osob a
souběžně byl realizován specifický program pro
5 dospívajících z pěstounských rodin Diamantu,
který vedli mentoři organizace NJNL.

3.4.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(ODPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 10 osob a
souběžně byl realizován program pro 5 dětí



ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2019
VZDĚLÁVACÍ AKCE

10.5.-12.5.2019 - HOVOŘÍME S DĚTMI O CITLIVÝCH
TÉMATECH
Místo konání: Aquapark Špindlerův Mlýn
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá, Mgr. Zita
Homolková
Počet hodin: 18
Víkendové vzdělávací akce se zúčastnilo 24
osob a souběžně byl realizován program pro 16
dětí.

5.6.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 17 osob a
souběžně byl realizován program pro 3 děti.

13.9.-15.9.2019 - HOVOŘÍME S DĚTMI O CITLIVÝCH
TÉMATECH
Místo konání: Aquapark Špindlerův Mlýn
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá, Mgr. Zita
Homolková
Počet hodin: 18
Víkendové vzdělávací akce se zúčastnilo 22
osob a souběžně byl realizován program pro 18
dětí.

2.10.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 16 osob a
souběžně byl realizován program pro 1 dítě.

7.11.2019 - VÝCHOVA DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektor: Mgr. Vladimíra Nahodilová, Bc. Tereza
Kocurová
Počet hodin: 6
Vzdělávací akce se zúčastnilo 22 osob a
souběžně byl realizován program pro 7 dětí.

4.12.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(DOPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 18 osob a
souběžně byl realizován program pro 2 děti.

4.12.2019 - KLUB DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ
(ODPOLEDNÍ)
Místo konání: Diamant, Jaroměř
Lektoři: Mgr. V. Nahodilová, Bc. T. Kocurová,
Mgr. V. Knettig, Bc. L. Tichá
Počet hodin: 3
Vzdělávací akce se zúčastnilo 7 osob a
souběžně byl realizován program pro 5 dětí.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ NA PŘECHODNOU DOBU

Pravidelně, 1x za měsíc, se konají setkání přechodných pěstounů v prostorách organizace, jež jsou
určena ke vzájemnému sdílení zkušeností, prohlubování vztahů, zvyšování soudržnosti mezi pěstouny
a jsou svého druhu supervizním setkáním. V roce 2019 bylo realizováno 10 klubů. Paralelně s
programem pro dospělé je vždy poskytováno hlídání dětí.



DALŠÍ AKCE 2019
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. Dílna se uskutečnila v prostorách
Diamantu dne 17.4.2019.

VÍKENDOVÝ POBYT PRO DÍVKY II
V termínu 21.6. - 22.6.2019 jsme uspořádali v
pořadí již druhou akci se specifickým
programem  pro dospívající dívky z
diamantových pěstounských rodin (první se
uskutečnila v roce 2016). Děvčata spolu s
průvodkyněmi setkáním strávila společný čas v
útulném prostředí hotelu Slavie v Potštejně. Na
programu bylo vzájemné sdílení o jejich životě
v náhradní rodině, terapeutické techniky na
zmapování emocí, kořenů a citové vazby.
Děvčata měla čas pro sebe i pro navázání
bližších vztahů.

Akce se konala díky finanční podpoře ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s



DALŠÍ AKCE 2019
PĚSTOUNSKÉ DĚTI VE SVĚTĚ INDIÁNŮ A KOVBOJŮ

Diamantové rodiny oslavily, spolu s námi,
Mezinárodní den dětí 22.6.2019 velkou
tematickou akcí, která se konala ve
Western kempu "Na Vochtánce" u
Potštejna. Děti měly možnost vyzkoušet si

jízdu na koni, střelbu z indiánského luku,
navštívily veliké TeePee, vyslechly příběhy
ze života indiánů.
Akce se zúčastnilo několik desítek dětí a
dospělých.

Za produkci děkujeme Josefu Machačovi a jeho agentuře JMC - Production.



DALŠÍ AKCE 2019
PĚSTOUNSKÉ DĚTI VE SVĚTĚ INDIÁNŮ A KOVBOJŮ

Akce se konala díky finanční podpoře Nadačního fondu Tesco



DALŠÍ AKCE 2019
TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

8.9.2019 -13.9.2019

DOBRUŠKA - 9.9.2019
Projekce dokumentu "Rodiče napořád"
režisérky Olgy Špátové, stánek v prostorách
městského úřadu a Městské knihovny v
Dobrušce, kde pracovnice Diamantu
předávaly materiály, brožury a letáky o
náhradní rodinné péči a podávaly
informace o možnostech, jak se stát
pěstouny.

JAROMĚŘ - 11.9.2019
Den otevřených dveří v Diamantu.

KOSTELEC NAD ORLICÍ - 12.9.2019
Projekce dokumentu "Rodiče napořád"
režisérky Olgy Špátové, stánek v prostorách
Komunitního centra. Představení služeb
Diamantu.



DALŠÍ AKCE 2019
VÍKENDOVÝ POBYT PRO DÍVKY III

Třetí ze série víkendových setkání dospívajících
dívek z pěstounských rodin v termínu 15.11.-
16.11.2019. Byl připraven zajímavý program:
Seminář na téma "kyberšikany", kterým
provedla Radka Nekvindová, společný čas na
bowlingu, sdílení vlastních příběhů o životě v
náhradní rodině, diskutovala se témata agrese
a vnitřní práce s ní.

Akce se konala díky finanční podpoře Nadace Vodafone Česká Republika.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Akce pořádaná v čase adventním
(18.12.2019) pro rodiny nejen
pěstounské, která byla milým
setkáním s dětmi i dospělými, pro
něž byly nachystány tvořivé aktivity.
Diamantové děti byly obdarovány
balíčky, které pro ně připravily děti z
oddílu mladých hasičů DRAKOUŠI z
Dolního Příma.

Akce byla realizována z prostředků dotačního programu Královéhradeckého kraje.



ZAPOJENÍ DO DALŠÍCH AKTIVIT V ROCE 2019
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.

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.



PROJEKTY

TERAPEUTICKÁ PODPORA DĚTÍ VYRŮSTAJÍCÍCH V NÁHRADNÍCH RODINÁCH

Od září 2018 do prosince 2019 jsme díky
finanční podpoře Nadace J&T realizovali
rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo
poskytování specifické terapeutické
podpory dětem s poruchou attachmentu,
dětem vyrovnávajícím se s různými druhy
traumat. Od září 2018 do prosince 2019
bylo poskytnuto 236 hodin tohoto
odborného poradenství celkem 23 dětem z
doprovázených rodin.



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

KONTAKT DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S
BIOLOGICKOU RODINOU
15.1.2019, Pardubice.
Seminář, na němž byl představen nástroj
na vyhodnocení rizik kontaktů, se
zúčastnily Mgr. Vlaďka Knettig, Bc. Laďka
Tichá a Bc. Tereza Kocurová.

METODICKÉ SETKÁNÍ K RODINNÝM KONFERENCÍM

29.6.2019, Pardubice.
Setkání odborníků a spolupracovníků RK
Centra, představení několika kazuistik a
novinek z činnosti organizace. Akce se
zúčastnily Mgr. Vlaďka Knettig, Bc. Laďka
Tichá a Bc. Tereza Kocurová.

PRIDE - VÝCVIK PRO LEKTORY

Mgr. Vlaďka Knettig výcvik v rozsahu 250
hodin ukončila v červnu 2019.

VÝCVIK PRO ODBORNÍKY PORADENSKY PRACUJÍCÍMI

S DĚTMI, KTERÉ TRPÍ PORUCHAMI ATTACHMENTU

garantem výcviku je Attachmentové
centrum ATTA - Mgr. Vlaďka Knettig a Bc.
Laďka Tichá jsou frekventantkami od
prosince 2018. V roce 2019 absolvovaly
každá 32 hodin vzdělávání v tomto
programu.

Účast Mgr. Vladislavy Knettig a Bc. Ladislavy Tiché ve specifickém výcviku pro práci s dětmi s poruchami
attachmentu finančně podpořila společnost Siemens, s.r.o.



ZÁMĚRY NA ROK 2020

Nadále budeme pokračovat v činnostech,
kterými jsme se zabývali v roce 2019, 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.



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Nadaci J&T, která nás v listopadu 2019 zařadila mezi organizace pro dlouhodobou
spolupráci. Pro tento způsob podpory si Nadace J&T vybírá organizace sama a to na základě
předchozích zkušeností a spolupráce.

Děkujeme všem, kteří v roce 2019 jakkoli přispěli k úspěšnému fungování Diamantu.

Organizacím, sponzorům a donátorům, kteří
nás podpořili finančně:
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Česká lékárna holding, a. s.
Nadace VODAFONE
Nadace TESCO
Nadace Munzarových
Kimberly Clark, a. s.
Siemens, s. r. o.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Hotelu Aqua Park Špindlerův Mlýn za vynikající
servis, ochotu a vstřícnost při realizaci našich
víkendových akcí pro pěstounské rodiny.

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 Nové Město nad Metují

Městský úřad Rychnov n. Kněžnou
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.
Mgr. Kateřině Salátové a Mgr. Miroslavě
Klapalové, DiS., pracovnicím Nadace J&T
Ing. Jiřině Nachtmannové a panu Josefu
Trnkovi, pracovníkům Nadace Terezy Maxové
dětem
Ing. Pavlu Nunovi, ekonomovi Hotelu Aqua
Park Špindlerův Mlýn
Paní Heleně Resslové, majitelce domu, ve
které má Diamant domov
Paní Lídě Kuchtové za partnerství a účast ve
výcvikovém programu PRIDE

Děkujeme drobným 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.



PODĚKOVÁNÍ



FINANČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2019



FINANČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2019



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 31.12.2019 žádnou
zahraniční složku.

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH
SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY
Po rozvahovém dni nenastaly žádné
skutečnosti, které jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy.



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.kralo
vehradecky

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



SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV ORGANIZACE:
Diamant, podporujeme náhradní
rodiny srdcem, z. s.

PRÁVNÍ FORMA:
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.


