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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Milí přátelé,
dostala jsem za úkol napsat několik úvodních slov k této výroční zprávě, v naší historii
s pořadovým číslem 2. I když poskytování sociálních služeb provází hodně různých
komplikací, nejtěžší je vždy začátek. Ne, ten, kdy si zaregistrujete vybrané sociální
služby, seženete vhodné prostory a pustíte se do náročné práce. Ale ten, kdy vzniká
rozhodnutí. Kdy zvažujete všechna pro a proti, koukáte se na to zprava, zleva, shora
i zdola, poptáváte se po ostatních organizacích, probíráte to se všemi přáteli. Ten, kdy
si myslíte, že se vám vzbouří mozek, jak dnem i nocí přemýšlíte, zdali se do toho pustit.
V okamžiku, kdy rozhodnutí vznikne, už máte jasný cíl, vizi, kterou postupně začnete krok
po kroku naplňovat. Já osobně jsem velmi ráda, že rozhodnutí založit Temperi padlo
a dnes můžeme našim rodinám s dětmi pomáhat v jejich fungování a zdravém vývoji.
Děkuji všem svým kolegům a spřízněným duším, za jejich obětavou práci a víru, že naše
rozhodnutí bylo to jediné správné.
Šárka Kovárnová
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Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.
Rok 2013 byl pro TEMPERI významným rokem, kdy začalo naplňovat poslání svého vzniku.
Zahájila poskytování dvou sociálních služeb určených pro rodiny s dětmi nacházející se
v obtížné životní situaci. Jako předpoklad rozvoje organizace a její činnosti bylo nezbytné
vyřešit prostorové a materiální vybavení. Sociální služby jsou od podzimu poskytovány
v nových prostorách na Rudolfovské třídě. Organizace též v polovině roku získala pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kromě poskytování sociálních služeb, byla činnost
naší organizace rozšířena o realizaci vzdělávání pečujícím osobám. Rok 2013 byl ovšem také
rokem kdy před TEMPERI vyvstaly i některé problémy. Mezi nejpalčivější patří financování
činností, které realizuje. Prostředky, které byly zajištěny, pokryly jenom nejnutnější náklady.
Na tomto místě chci poděkovat Statutárnímu městu České Budějovice za poskytnutí
finančních prostředků, bez kterých bychom sociální služby poskytovat nemohli.
Co je ovšem nejpodstatnější, rok 2013 byl rokem, nalézání vhodných cest a přístupů jak
co nejlépe realizovat pomoc rodinám. Tak jako jedno a půlleté dítě tak i naše nezisková
organizace obdobného stáří již ovládá různé činnosti: postaví se samo bez přidržení,
dovede dobře chodit, postaví na sebe dvě kostky, zvedne předmět ze země a neupadne,
zná asi dvacet slov. Mnohdy nestačilo jenom dvacet slov, ale bylo jich potřeba dvacet pět.
Dvě kostky postavené na sebe ještě zajisté není možno považovat za hotovou stavbou, ale
určitě za pevný základ dobré budoucí stavby. Děkuji tedy všem kolegyním a kamarádkám
v jedné osobě za obrovský díl „rodičovské“ práce a zejména přemíru neutuchající
„rodičovské“ lásky. Do další práce nám přeji, abychom, když už umíme stavět, máme
kvalitní materiál a máme základy, dále stavěli stavbu pevnou a odolnou.
Aleš Novotný
2

TEMPERI, o. p. s.
Posláním organizace je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí
v obtížné životní situaci. Těmto rodinám nabízíme ucelený soubor činností a aktivit, které
vycházejí z jejich individuálních potřeb. Základním cílem služeb, které poskytujeme, je
obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby “zdravá rodina”
byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především
s využitím vlastních zdrojů.

Adresa sídla
Rudolfovská tř. 151/60,
České Budějovice 370 01
IČ
281 59 179
DIČ CZ28159179
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2500315518/2010
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Orgány obecně prospěšné společnosti
1. Ředitel /statutární orgán:
Mgr. Aleš Novotný
2. Správní rada
Předsedkyně:
Členky:

3. Dozorčí rada
Předsedkyně:
Členové:

Mgr. Šárka Kovárnová
Mgr. Dana Kopecká
Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Ing. Jitka Hradecká Toušková
Mgr. Johana Mertová
Bc. Vladislav Nadberežný

4. Zakladatelé
Mgr. Hana Francová, Ph.D.
Mgr. Aleš Novotný
Ing. Jitka Toušková Hradecká
5. Realizační tým
Mgr. Aleš Novotný
Mgr. Hana Francová, Ph.D.
Ing. Jitka Toušková Hradecká
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Důležitá data
13. 9. 2012
zápis TEMPERI, o. p. s. do Rejstříku obecně prospěšných společností
2012–2013
příprava k zahájení poskytování sociálních služeb v Českých Budějovicích
1. 5. 2013
registrace sociálních služeb na KÚJK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
zahájení poskytování sociálních služeb
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi
5. 6. 2013
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte rozhodnutím KÚJK dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
1. 10. 2013
zahájení provozu v nových prostorách v Českých Budějovicích na Rudolfovské tř.
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Naše služby
Komu jsou naše služby určeny
Naše pomoc je určena rodinám s dětmi a dětem a mládeži ve věku od 6 do 26, které se
nacházejí v obtížné životní situaci a jsou vystaveny nejrůznějším problémům, na základě
nichž je omezeno jejich sociální fungování.
Pomoc poskytujeme
 Rodinám, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte
 Rodinám, u nichž se vyskytují významné vztahové problémy včetně
mezigeneračních konfliktů
 Rodinám s nevhodnými osobními návyky jednotlivých členů
 Rodinám, jejichž členové neumějí či nechtějí vzájemně spolupracovat
 Rodinám nacházející v zátěžových situacích, kterými jsou např. rozvod, dlouhodobé
onemocněním člena rodiny
 Rodinám zatíženým dlouhodobě nedostatečným příjmem nebo nevhodným
hospodařením s financemi
 Rodičům, kteří nezvládají výchovu svých dětí, mají nepřiměřeně nastavené výchovné
podmínky
 Rodinám s komunikačními potížemi mezi jednotlivými členy
 Rodičům s oslabenými rodičovskými kompetencemi
 Dětem s problémy v domácím nebo školním prostředí
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Základní principy naší práce
 Zaměření na rodinu jako celek – rodina je vnímána jako systém, kde se jednotliví
členové vzájemně ovlivňují; práce s rodinným systémem.
 Hájení zájmů dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva.
 Aktivní přístup – vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace.
 Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími
 Komplexnost a návaznost pomoci – zahrnuje propojení obou poskytovaných
sociálních služeb a využívání ambulantní i terénní formy podpory.
 Profesionalita – zahrnuje individuální přístup ke každému uživateli, respekt k jeho
rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.

Jaké služby poskytujeme
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je poskytována v ambulantní
a terénní formě.
Cílem poskytované služby je posilování rodinné resilience se zaměřením na porozumění
potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem s důrazem na
aktivní trávení volného času a posilování odolnosti rodiny vůči negativním vlivům.
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TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi
 Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
sociální rehabilitace. Služba je poskytována v ambulantní formě.
Cílem poskytované služby je stimulovat a rozvíjet osobnostní potenciál, osvojit si
potřebné dovednosti a motivovat uživatele k samostatnému řešení nepříznivé sociální
situace vlastními silami.
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální
rehabilitace pro rodiny s dětmi umožňuje nabízet a realizovat činnosti
jednotlivých služeb jako ucelený komplex pomoci směřující k posílení rodinné
resilience.
V rámci činností sociálních služeb nabízíme
 aktivizaci členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci,
 pomoc při rozvoji a posilování rodičovských kompetencí a schopností
 porozumění potřeb dětí ze strany rodičů, nácvik a upevňování motorických,
duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte
 podporu osobnostního a sociálního rozvoje a začleňování osob do rodinného
systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí za pomoci
sociálně terapeutické činnosti,
 aktivizaci a motivaci uživatele ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času,
 podporu a nácvik sociálních kompetencí u dospělých a dospívajících v jednání na
úřadech, školách, školských zařízení, která má podobu doprovázení či zprostředkování kontaktů,
 provázení rodin dlouhodobými zátěžovými situacemi a obdobími
 pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
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Kde služby poskytujeme
TEMPERI, o.p.s.
Rudolfovská tř. 151/60, České Budějovice 370 01
T: +420 702 571 757
E: tempericb@tempericb.cz

Využití našich služeb v roce 2013
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 21 klientů (rodin s dětmi)
V rámci služby byly realizovány zejména tyto činnosti:
 sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc s organizací rodinného života, aplikace
vhodných výchovných metod, posilování dovednosti reagovat na zátěžové situace,
pomoc při vytváření dohod o rozdělení povinností v rámci zajištění chodu domácnosti,
nácvik technik ke zvládnutí stresu, úzkosti, agrese, odstraňování komunikačních
bariér, orientace rodiny na vztahové hodnoty)
 vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora při zpracování vyrovnaného rozpočtu
domácnosti, pomoc s výběrem a absolvováním vzdělávacího programu, řešení
trávení volného času)
 pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů ve styku s úřady či jinými
institucemi (pomoc s orientací v systému sociálních dávek, podpora při vyplňování
formulářů potřebných k řešení životní situace, pomoc při řešení aktuální pracovní
situace včetně psaní životopisu nebo motivačního dopisu pro zaměstnavatele)
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím včetně příležitostných
doprovodů na úřady či jiné instituce
9

TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi – 15 klientů (rodin s dětmi)
V rámci služby byly realizovány zejména tyto činnosti:
 nácvik dovedností pro zvládání situací běžného života, nácvik soběstačnosti,
samostatného rozhodování a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
(nácvik dovedností při zvládání výchovy dítěte – např. systematická podpora dítěte ve
studiu, nácvik sociálních dovedností - např. vyhledání adekvátních informací, zavedení
pravidelných aktivit v rámci denního režimu, podpora při zpracování vyrovnaného
rozpočtu domácnosti)
 podpora při rozvíjení pozitivních přirozených sociálních sítí uživatelů (v rámci rodiny,
školy, sousedství, využívání svépomocných organizací)
 řešení školní docházky a problémů při studiu
 podpora při řešení bydlení (např. podpora při vyhledávání podnájmu, sociálních
služeb pobytového charakteru, podpora při vyřizování a tvorbě splátkového
kalendáře)
 poradenství při využívání dostupných zdrojů pomoci (např. zprostředkování
kontaktu s výchovně vzdělávací institucí, s bezplatnou právní poradnou, příp. s jiným
poskytovatelem sociální služby)
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Vzdělávání pečujících osob
 Ve spolupráci s orgánem SPOD v Českých Budějovicích bylo realizováno
6 vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo cca 120 pěstounů.
 Připravený vzdělávací koncept reflektoval požadavky vyhlášky č. 437/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.
 Témata byla přednášena odborníky z praxe: doc. PhDr. Jiří Jankovský,
PhD., Mgr. Petra Zimmelová, PhD., Mgr. Tereza Maříková a Mgr. Johana Mertová.
 Byla přednesena témata, jejichž cílem bylo pečujícím osobám poskytnout základní
informace vztahující se k péči o dítě a jeho zdravý vývoj a potřebám dítěte s ohledem
na jeho vývojové fáze a též s ohledem na specifické životní situace.
 Jednalo se o problematiku funkčního a problémového modelu rodiny; přiměřenosti
nároků na dítě; základních výchovných problémů - agresivita, lhaní, krádeže,
záškoláctví; prevence rozvoje závislostí na omamných a psychotropních látkách,
herních automatech, internetu a mobilním telefonu; zdravé výživy s důrazem na
specifika dětského věku; problematiku poruch učení dítěte; výchovu dítěte s ADHD;
problematiku sexuality, těhotenství a antikoncepce v období dospívání; přípravu
dítěte na samostatný život. Nedílnou součástí bylo též téma o významu spolupráce
pečujících osob s biologickou rodinou.
Další aktivity
 Organizace je zapojena do plánování sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice.
Účastní se setkávání pracovních skupin – skupiny pro děti a mládež a skupiny pro
osoby v sociální krizi.
 Zástupci organizace se zapojili do sbírky hraček pro děti se sociálně znevýhodněních
rodin.
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Hospodaření v roce 2013

Náklady (v Kč)
spotřebované nákupy celkem
služby celkem
osobní náklady celkem
ostatní náklady celkem
Náklady celkem

67 071
49 261
52 420
10 028
178 780

Výnosy (v Kč)
provozní dotace
tržby – vzdělávání pěstounů
ostatní výnosy
Výnosy celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

143 000
21 000
242
164 242

-14 538

Přijaté provozní dotace (v Kč)
Statutární město České Budějovice
Provozní dotace celkem

143 000
143 000

 Ředitel organizace nepobíral za svou práci odměnu.
 Činnost společnosti nebyla podpořena žádnými dary.
 Odměny členům správní a dozorčí rady nebyly vypláceny.
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Podpořili nás
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