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Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Milí přátelé,
v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice
podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou činnost v roli předsedkyně správní rady jsem
ke své lítosti musela ke konci roku 2014 ukončit. K mé velké radosti jsem však mohla své
žezlo předat osobě nadmíru spolehlivé, a tak nemám o osud Temperi sebemenší obavy.
Děkuji všem svým kolegům ve správní a dozorčí radě, všem pracovníkům a dobrovolníkům Temperi za jejich celoroční práci, za jejich nadšení, se kterým svou práci odvádí,
a za jejich vysokou profesionalitu a odpovědnost. Věřím, že ve své činnosti budou všichni
pokračovat i nadále, protože děti jsou naše budoucnost a míra péče jim věnovaná je
odrazem naší společnosti.
Já osobně nadále zůstávám věrným příznivce a občasným dobrovolníkem a doufám, že
tyto řady se v letošním roce rozšíří. Neziskový sektor má sice život nelehký, ale význam
zásadní, proto si zaslouží náležitou podporu.
Šárka Kovárnová
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Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé, kamarádi a příznivci Temperi,
když jsem před rokem psal úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2013, netušil jsem, že
naše služby se budou v roce 2014 dále rozrůstat. Nejvýznamnější změnou uplynulého
roku bylo pro Temperi bezesporu zahájení poskytování služeb pro pěstounské rodiny.
Příprava na poskytování nových služeb byla velice časově i organizačně náročná. Dnes
lze říci, že jsme to zvládli. Na tomto místě bych chtěl poděkovat pracovnicím OSPOD
v Českách Budějovicích za dodání odvahy a potřebného sebevědomí. Též chci poděkovat
mým kolegyním za obrovský kus práce a všestrannou podporu. Děkuji.
Temperi zaznamenala koncem roku 2014 také jistou ztrátu. Ze správní rady odstoupila
předsedkyně správní rady Šárka Kovárnová. Velice jí děkuji za nelehkou, dvou a půl
letou soustavnou a trpělivou práci pro Temperi. Bez jejího významného přispění by naše
nezisková organizace nebyla v takové kondici, ve které se dnes nachází. Jsem velice rád, že
i nadále zůstává v našich řadách jako dobrovolný pracovník a má chuť nás dále svou prací
a nápady podporovat. Děkuji.
Osobně jsem velice rád, že mohu ve funkci předsedkyně právní rady přivítat Danu
Kopeckou, která ve správní radě jako členka působí od úplného počátku. Tímto jí též chci
poděkovat, že se tohoto nelehkého úkolu ujala.
Do dalšího roku přeji Temperi a nám, kteří jsme duší této organizace, pevnou vůli k nelehké
práci, mnoho trpělivosti a nadhledu. Rodinám, které využívají našich služeb, přeji velkou
dávku životního optimismu.
Aleš Novotný
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TEMPERI, o. p. s.

Posláním organizace je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí
v obtížné životní situaci, a též dětem v pěstounské péči a jejich rodinám. 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:
				
Členové :
				

Mgr. Šárka Kovárnová (do 29. 12. 2014)
Mgr. Dana Kopecká (od 29. 12. 2014)
Mgr. Hana Francová, Ph.D.
Pavel Kovárna

3. Dozorčí rada
Předsedkyně:
Členové:
				

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

4. Zakladatelé 		
				
Mgr. Hana Francová, Ph.D.
				
Mgr. Aleš Novotný
				
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.
13. 6. 2014
rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte o pověření k uzavírání
dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské péče osobě
pečující
1. 8. 2014
zahájen dlouhodobý projekt Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas
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Naše služby

TEMPERI – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
 Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.
TEMPERI – SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO RODINY S DĚTMI
 Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 Služba je poskytována v ambulantní formě.
Cílem poskytovaných služeb je posilování rodinné soudržnosti se zaměřením na
porozumění potřeb dětí, posílení žádoucích osobních návyků členů rodiny, úprava nastavených výchovných podmínek, aktivní trávení volného času a posilování odolnosti
rodiny vůči negativním vlivům. Cílem je též stimulovat a rozvíjet osobnostní potenciál,
osvojovat si potřebné dovednosti a motivovat rodiny 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.
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Naše činnost obnáší například tyto aktivity
 pomoc při rozvoji a posilování rodičovských kompetencí a schopností,
 aktivizaci členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci,
 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.
PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS
 Doprovázení pěstounských rodin se realizuje na základě písemně uzavřené dohody
o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
 Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.
Cílem doprovázení je podílet se na vytváření příznivých podmínek pro zdárný vývoj dětí
v náhradních rodinách. Podporu zajišťujeme po celou dobu výkonu pěstounství.
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Podpora pěstounských rodin zahrnuje zejména tyto aktivity
 doprovázení pěstounských rodin
 zprostředkování psychologického, speciálně pedagogického a právního poradenství
 zajištění respitní péče krátkodobého a dlouhodobého charakteru
 zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou dítěte včetně možnosti asistovaného
kontaktu
 rozvíjení dovedností a znalostí pěstounů
 setkávání pěstounských rodin
 doučování a aktivizace dětí v jejich volnémčase

Kde služby poskytujeme
TEMPERI, o. p. s.
Rudolfovská tř. 151/60,
České Budějovice 370 01
T: +420 702 571 757
E: tempericb@tempericb.cz
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Využití našich služeb v roce 2014

TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V roce 2014 využilo našich služeb 33 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
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TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi
V roce 2014 využilo našich služeb 17 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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Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas
V roce 2014 využívalo našich služeb 6 pěstounských rodin. Při pravidelných setkáních
služby kladli klíčoví pracovníci důraz zejména na navázání a posílení vztahu a důvěry se
všemi členy pěstounských rodin. Věnovali se též řešení výchovných problémů, zvládání
emočních projev a pomoci při adaptaci rodinných příslušníků při významných životních
změnách. Dvěma rodinám byly díky sponzorům poskytnuty věcné dary.
Další aktivity
 Organizace realizuje vzdělávací semináře určené zejména pro pěstouny.
 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.
 Pracovní tým se účastnil workshopů a přednášek zaměřených na zprostředkování
setkání dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, ale též na posilování
motivace při dosahování životní změny.
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Hospodaření v roce 2014

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

48 895
65 180
46 800
5 925
166 800

Výnosy (v Kč)
provozní dotace
tržby – za vlastní výkony
Výnosy celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč)

140 000
17 360
157 360

-9 440

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

140 000
140 000

 Společnost v roce 2014 zaměstnávala zaměstnance formou dohod o provedení práce.
 Odměny členům správní a dozorčí rady nebyly v roce 2014 vypláceny.
 V roce 2014 nedošlo k závažným událostem, které by ovlivnily stav a výsledek
hospodaření společnosti.
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Podpořili nás

Statutární Město České Budějovice

Inpress a. s.

LARX Webdesign

Individuální podporovatelé:
– Romana Maciková
– Halka Novotná
13

