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Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Milí spolupracovníci, vážení zájemci o služby Temperi, vážení klienti,
na pozici předsedkyně správní rady Temperi jsem byla jmenována po Šárce Kovárnové na sklonku roku 2014. Přestože je Temperi malou organizací, její činnost a poslání
vnímám jako velmi významné a prospěšné, a tak k rozhodnutí, zda se funkce předsedkyně správní rady mohu ujmout, jsem přistupovala zodpovědně a s velkým respektem.
Ještě v roli řadového člena správní rady jsem s potěšením sledovala, jak se organizace
navzdory své krátké době existence dostala do fáze, kdy přesvědčivě upevňovala svoje
místo v síti sociálních služeb a též v síti organizací poskytujících služby pěstounským
rodinám. Velice mě těší, že i v dalším bilančním období vidím organizaci v dobré kondici.
O tom svědčí rozšíření spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, nárůst počtu
klientů, ale též zájem dobrovolných pracovníků, kteří se chtějí podílet na dosahování
cílů, jež si tato obecně prospěšná společnost stanovila.
Vážím si toho, že mohu být součástí změn, které pracovníkům organizace přináší lepší
podmínky pro výkon zejména ambulantní sociální práce, ale především mě těší, že podpora a pomoc, kterou potřebují děti a jejich rodiče, může být komplexnější a efektivnější.
Pevně věřím, že i v nadcházejícím období se pracovníkům podaří vést klienty tak, aby
jejich starosti a problémy, které činí jejich život obtížným, byly umenšeny nebo ideálně
zcela odstraněny.
Dana Kopecká
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Úvodní slovo ředitele

Vážené spolupracovnice a spolupracovníci,
milé uživatelky a uživatelé služeb Temperi, vážení přátelé,
uplynulý rok 2015 byl pro Temperi bezesporu rokem přelomovým, a to z několika důvodů.
Podařilo se nám plně se etablovat mezi sociální služby, které poskytují pro rodiny s dětmi
kvalitní ambulantní a terénní sociální práci. Povedlo se nám též postupně rozvinout služby
pro pěstounské rodiny a koncem roku se nám též podařilo začít s realizací vlastního
dobrovolnického programu. Velké poděkování za úspěšný rozvoj jednotlivých projektů
a celé organizace náleží mým kolegyním. Zejména chci na tomto místě poděkovat Haně
Francové, která plně obsáhne nelehkou práci sociální pracovnice, ale též práci odborné
garantky služeb Temperi.
V následujícím roce nás čeká mnoho práce. Jako nezbytné se jeví personální posílení všech
poskytovaných služeb a dostatečné materiálního zabezpečení organizace. Též bude nutné
dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, a to ve směru rozšiřování hlubší spolupráce
s orgány veřejné správy a dalšími organizacemi.
Do dalšího roku přeji Temperi a nám všem pevné odhodlání, hodně trpělivosti a osobní
angažovanosti.
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
Od 1. 2. 2016 je sídlo organizace
Jar. Haška 1818/1
České Budějovice 370 04
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. Dana Kopecká
Mgr. Hana Francová, Ph.D.
Pavel Kovárna

3. Dozorčí rada
Předsedkyně:
Členové:
				

Ing. Jitka Toušková Hradecká
Bc. Vladislav Nadberežný
PhDr. Lenka Maťhová

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
1. 1. 2016
zahájen dobrovolnický program Temperi Pět P
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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 potřebám 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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Uživatelům našich sociálních služeb nabízíme zejména
 zlepšení schopnosti členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 porozumění potřeb dětí ze strany rodičů, nácvik a upevňování motorických,
duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte
 asistované předávání dětí po rozchodu rodičů včetně přípravy všech zúčastněných
 podporované setkávání dětí a rodičů po rozchodu rodičů, včetně přípravy všech
zúčastněných
 podporu při začleňování osob do rodinného systému, školního kolektivu
a do přirozeného společenského prostředí
 řešení školní docházky a problémů při studiu
 motivaci členů rodiny ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času
 provázení rodin dlouhodobými zátěžovými situacemi a obdobími
 pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
 nácvik vhodné (efektivní) komunikace v různých situacích, podpora při rozvíjení
přirozených sociálních sítí uživatelů (v rámci rodiny, školy, kamarádství)
 příležitostné doprovody na úřady či jiné instituce
 pomoc s výběrem a absolvováním vzdělávacího programu
 podporu při řešení bydlení
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.
7

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 volném čase

Kde služby poskytujeme
Temperi, o. p. s.
Rudolfovská tř. 151/60
České Budějovice 370 01
T: +420 702 571 757
E: tempericb@tempericb.cz
Od 1. 2. 2016 jsou služby poskytovány na nové adrese:
Temperi, o. p. s.
Jar. Haška 1818/1
České Budějovice 370 04
T: +420 702 571 757
E: tempericb@tempericb.cz
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Využití našich služeb v roce 2015

TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V roce 2015 využilo našich služeb 29 rodin s dětmi.
V rámci služby byly realizovány zejména tyto činnosti:
 sociálně terapeutické činnosti (např. motivace k plnění školních povinností, trénování
efektivnějších způsobů učení, řešení výchovných záležitostí s důrazem na prevenci
rozvoje agresivního chování, vedení k dodržování domluvených pravidel a termínů,
posilování sebevědomí a sebehodnocení)
 vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc s nastavením vyrovnaného rozpočtu,
posilování dovedností dítěte, pomoc s výběrem vhodných volnočasových aktivit,
hledání bydlení, zajištění podmínek a podpory pro přiměřené vzdělávání)
 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 obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou – např. prostřednictvím asistovaného předávání, pomoc
s vymáháním výživného)
 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 2015 využilo našich služeb 7 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 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)
 podpora při řešení bydlení (např. podpora při vyhledávání podnájmu nebo 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 2015 využívalo našich služeb 14 pěstounských rodin. Doprovázení představovalo
ze strany klíčových pracovníků zejm. pomoc náhradním rodičům zorientovat se
v potřebách a prožívání dětí, aby jim mohli poskytnout co možná nejvhodnější
podmínky pro jejich rozvoj. Snahou pracovníků bylo též rodinu nasměrovat k potřebným
informacím, vést pěstouny k odpovědnosti a posílit vědomí jejich kompetencí.
U některých rodin se též podařilo citlivě rozkrýt hlubší obtíže a zprostředkovat návaznou
odbornou pomoc. S rodinami bylo pracováno především v jejich domácím prostředí.

Projekty
Název projektu: Posílení zvládacích strategií rodin po rozchodu
Dotační program Rodina a ochrana práv dětí – MPSV
Datum realizace projektu: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Celkem podpořeno osob: 31
– prostřednictvím psychosociálních aktivit bylo podpořeno 19 osob; poradenská
		 pomoc byla poskytnuta 15 osobám (u některých klientů docházelo k souběhu
		 psychosociálních aktivit a poradenství)
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V rámci projektu byla realizována služba asistovaného předávání dětí. Rodiče získávali
informace z oblasti potřeb a práv dětí a potřeb a práv rodičů, zejm. v duchu „Cochemské
praxe“. Rodiče si osvojovali dovednosti potřebné k vyjednávání v konfliktních situacích,
trénovali dodržování závazků, učili se respektovat přání dítěte a získávali informace o upevňování citové vazby s dítětem. V rámci poradenské činnosti se rodiče učili vyhledávat
informace v elektronických databázích, zejm. v oblasti podpory bydlení, dále získávali informace o způsobech komunikace při uplatňování práv nebo při hledání zaměstnávání.
Důležité bylo též poradenství zaměřené na efektivnější hospodaření s finančními prostředky. Projekt pokračuje i v roce 2016 a v současnosti je dále naší organizací podporováno 5 rodin.

Další aktivity
 Organizace realizuje vzdělávací semináře určené zejména pro pěstouny.
 Organizace je zapojena do plánování sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice,
kde se účastní pracovních skupin – skupiny pro děti a mládež a skupiny pro osoby
v sociální krizi.
 Organizace úzce spolupracuje s OSPOD v Českých Budějovicích.
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Hospodaření v roce 2015

Náklady (v Kč)
spotřebované nákupy celkem
služby celkem
osobní náklady celkem
statní daně a poplatky

60 407
93 825
348 675
2 280

ostatní náklady celkem
Náklady celkem

6 936
512 123

Výnosy (v Kč)
provozní dotace
tržby – za vlastní výkony, ostatní výnosy
dary
Výnosy celkem

507 402
15 040
38 500
560 942

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč)

48 819

Přijaté provozní dotace (v Kč)
Státní příspěvek Úřad práce
Statutární město České Budějovice
MPSV
Provozní dotace celkem

234 706
140 000
132 696
507 402
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 Společnost v roce 2015 zaměstnávala 2 zaměstnance na hlavní pracovní poměr
a zaměstnance formou dohod o provedení práce.
 Odměny členům správní a dozorčí rady nebyly v roce 2015 vypláceny.
 V roce 2015 nedošlo k závažným událostem, které by ovlivnily stav a výsledek
hospodaření společnosti.
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Podpořili nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce České republiky

Statutární Město České Budějovice

Inpress a. s.

Adra, o. p. s.

Individuální podporovatelé:
– seniorky z Klubu seniorů Ledax
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