Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Výroční zpráva za rok 2014
Poslání organizace
1. Hlavním cílem činnosti spolku je podpora a upevnění rodiny jako základu zdravé
společnosti.
2. Dalším posláním spolku je zejména:
 připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství
 pomáhat manželům k prevenci a zvládnutí možných krizových stavů v rodině
 zajišťovat poradenskou službu rodinám
 poskytovat informační služby pro rodiny
 zaměřit se na upevňování a plný rozvoj manželského a rodinného života
 podporovat sociální programy pro rodiny i jednotlivce
 podporovat školní problematiku

Pracovní tým spolku:
Speciální pedagog
Sociální pedagog
Sociální pracovník
Právník
Ekonom
Poradce na exekuce
Činnost v roce 2014
Hlavní činností spolku bylo poskytování služeb pro rodiny s dětmi dle zákona o
sociálně-právní ochraně dětí a poskytováním sociální služby Krizová pomoc podle zákona
108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.
Spolek vyhrál 2 veřejné zakázky projektů ESF na vzdělávání pracovníků sociálních
služeb.
Vedlejší činností bylo pořádání vzdělávacích programů pro sociální oblast, celkem
spolek proškolil 1235 účastníků.
Poradenství pro rodiny s dětmi se uskutečňuje v internetové poradně, telefonicky,
písemně, osobně, e-mailem, anonymně.
V internetové poradně
Telefonicky
e-mailem
osobně
celkem
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Plány na rok 2015
Příprava dalších aktivit:
 Rozšířit pracovní tým o 1 pracovníka v sociálních službách
 Přesun poskytování sociálních služeb do Horšovského Týna
 Podat žádost k pověření uzavírání pěstounských dohod
 Zúčastnit se veřejných zakázek na vzdělávání
 Rozšířit akreditace vzdělávacích programů MPSV
 registrace sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Finanční zpráva (viz výsledovka)
Poskytnutá dotace na sociální službuz MPSV
Poskytnutá dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Náklady
Výnosy
Výsledky hospodaření

122.000,-Kč
0,-Kč

1.236.000,- Kč
1.054.000,- Kč
-182.000,- Kč

V Plzni 25.6.2015

Sídlo organizace
Železniční 119/7, 326 00 Plzeň
IČ: 26556049

Bc. Alena Weberová
ředitelka

mobil: 722 968 256
alena.weberova@osdrp.cz
ww.osdrp.cz

