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INFORMACE O ORGANIZACI 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název organizace: ESPEDIENTE, z.s. 

Zapsán pod spisovou značkou L 11762 vedenou u Krajského soudu v Brně 

IČ: 270 32 426 

Sídlo: Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 

Telefon: +420 605 011 336 | E-mail: mikulkova@espediente.cz | www.espediente.cz 

O NÁS 

Nezisková organizace ESPEDIENTE z.s. byla založena v roce 2006 především se zaměřením na 
volnočasové aktivity a podporu rodiny. Účelem organizace je aktivní podpora a prohlubování 
zdravého sociálního klimatu ve společnosti prostřednictvím činností zaměřených na podporu 
zdravého vývoje jedince, manželství, rodiny a na optimalizaci mezilidských vztahů ve školách 
a organizacích. 
 
Od roku 2017 se činnost spolku velmi významně orientuje na aktivní zapojení v rámci 
interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních a výkon pověření k sociálně právní 
ochraně dětí a s tím související činnosti.  
 
Dále rozvíjí svou činnost jako akreditované vzdělávací zařízení s akreditovanými programy pro 
oblast školství a sociální práce, zejména práce s rodinou v (po)rozvodové situaci. 
 

ČLENOVÉ SPOLKU 

Mgr. Milena Mikulková | Ing. Ladislav Mikulka | Ing. arch. Petr Mikulka |  
Ing. Tereza Mikulková 
 
Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze.  
Předsedou spolku je Mgr. Milena Mikulková. 
 
Aktivity spolku korespondují s jeho zaměřením definovaným ve stanovách. 
 

mailto:mikulkova@espediente.cz
http://www.espediente.cz/
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI 

Mgr. Milena Mikulková | Bc. Adéla Kneslová, DiS. | Ing. Vladimíra Brožová |  
Ing. Tereza Mikulková | Mgr. Monika Struhárová | Mgr. Monika Gasnárková |  
Mgr. Martin Bušina | Mgr. Eliška Dopitová | Ing. Ladislav Mikulka | Ing. Jana Mrázová |  
Bc. Lenka Havrlantová | JUDr. Irena Spitzová | Mgr. Lenka Rašticová |  
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA | Barbora Loukotová | MgA. Marta Matus | Lenka Nováková | 
Mgr. Eva Pospíchalová | Dipl. Übers. Markéta Nováková | Ing. et Mgr. Stanislav Kocourek |  
Ing. Kristýna Bernášková | Mgr. Katrin Stark | Mgr. et Mgr. Jana Adamcová |  
Mgr. Jindřiška Berková | Ing. Pavel Broža | Jan Brumlík | Mgr. Tomáš Just | Marie Kočvarová | 
Renata Mikulcová | Mgr. Martina Němečková | Marek Svoboda | Mgr. Jitka Zelinková |  
Mgr. Pavla Poláková | Bc. Zdeněk Kotulák, MBA | Mgr. Lenka Javůrková | Dan Tyrlík |  
Matěj Dostálek 
 

Děkujeme Ing. Petrovi Kozlovi za vedení účetnictví. 

ČINNOSTI SPOLKU SE ZAMĚŘUJÍ DO OBLASTÍ: 

 Sociálně právní ochrana dětí dle pověření 
 Podpora rodiny, partnerství, manželství a rodičovství 
 Osvětové činnosti zaměřené na podporu rodičovství a smírčí jednání rodičů 

v rozvodu ve prospěch zájmů a potřeb dítěte 
 Podpora zdravých mezilidských vztahů ve školních kolektivech 
 Programy prevence rizikového chování dětí a mládeže 
 Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT  
 Vzdělávací zařízení MPSV s akreditovanými programy k dalšímu vzdělávání  

v oblasti sociální práce 
 
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí:  
Č.j. JMK 59838/2020 | SpZn: S-JMK 53059/2020 OSV Ob Brno 27. 04. 2020  

Na základě pověření k výkonu SPOD je spolek oprávněn vykonávat následující činnosti:  

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.  

Místem výkonu je:  
 Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou  
 náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník  

Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém  
a Moravskoslezském.  

 

2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.  
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Místem výkonu je:  
 Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou  
 náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník  

Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém  
a Moravskoslezském.  

 

3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.  

Místem výkonu je:  
 Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou  
 náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník  

Terénní činnost je vykonávaná v kraji Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém  
a Moravskoslezském.  

 

4. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě.  

Místem výkonu je:  
 Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou  
 náměstí Svobody 827/11, 790 01 Jeseník 

Formy práce na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (pracoviště Veselí 
nad Moravou a Jeseník) 

 Poradenství pro rodiny s dětmi v (po)rozvodové situaci 
 Mediace – mimosoudní řešení rodinných sporů 
 Edukace rodičů v oblasti rodičovských kompetencí 
 Příprava k asistovanému kontaktu dítěte s rodičem 
 Řešení problémů rodiny s využitím multidisciplinárních týmů 
 Přednášky, kurzy, programy v oblasti výchovy a prevence rizikového chování 
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POSLÁNÍ, VIZE, CÍLE A HODNOTY 
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PROJEKT JISTOTA V NEJISTOTĚ ANEB 

ZTRÁTY BEZE ZTRÁT 

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát se již pátým rokem zaměřuje na pomoc 
rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v rozvodové či porozvodové situaci (rozchodu 
nesezdaných partnerů). V kontextu interdisciplinární spolupráce a týmů při okresních soudech 
je ESPEDIENTE, z.s. respektovaným odborným zařízením s pověřením k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí.  

V roce 2021 jsme spolupracovali v Jihomoravském kraji s OS v Hodoníně a na tomto území  
s OSPOD Veselí nad Moravou, OSPOD Kyjov, a OSPOD Hodonín. Pracoviště spolku je na 
rozhraní dvou krajů a okresů a naše služby využívají i klienti Zlínského kraje, především OSPOD 
Uherské Hradiště a OSPOD Uherský Brod a OSPOD Zlín. Pro rok 2021 bylo plánováno otevřít 
novou kancelář ve Zlíně. Z finančních a epidemiologických důvodů bylo od záměru upuštěno. 

V Olomouckém kraji působíme v Jeseníku, kde je poradna a rovněž jsme zapojeni do 
interdisciplinární spolupráce při OS v Jeseníku a OSPOD Jeseník. 

Předmětem odborné práce s dětmi v evidenci SPOD a jejich rodiči je zaměřena především na 
deeskalaci napětí a zajištění fungování rodičovského týmu po rozpadu manželství či 
partnerství. Nejdříve probíhá motivační setkání (78 setkání), kde dochází k podpisu smlouvy  
a vyjasnění zakázky. Následuje KA2 přímá práce s rodiči (edukace, poradenství a moderované 
setkání), kde proběhlo 274 setkání. V rámci poradenství pak 8 rodin využilo on-line edukaci na 
podporu rodičovských kompetencí (z toho 6 rodin mimo rodiny, které byly zapojeny i do dalších 
aktivit projektu). Prostor je věnován právnímu minimu (porozumění pojmům, formám péče  
o dítě, rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti), otázce dětí (jak s nimi komunikovat, 
potřeby dětí), zabýváme se fungujícím rodičovským týmem v době (po)rozvodu/rozchodu. 
Rozsah e-learningu je 8 hod. 

Pro rodiče, kteří potřebovali další odbornou pomoc, byla realizována KA3 krátkodobá 
terapeutická podpora v rozsahu 72 setkání celkem. Psychologové podporovali děti v KA5 
v rozsahu 63 setkání. 

V minulém roce proběhlo 32 on-line setkání. Tuto formu jsme uplatňovali především v době 
lockdownu či v případě karantény účastníků. Někteří účastníci tuto formu vítali (nemuseli 
dojíždět, nepotřebovali hlídání dětí apod). Jiní klienti však upřednostňovali osobní setkání.  

Celkem bylo v roce navzdory nepříznivým podmínkám, omezenému provozu úřadů i soudu  
a celkově mimořádné celospolečenské situaci poskytnuto 534 intervencí (setkání) v rozsahu 
690,5 hod. přímé podpory pro 63 rodin (176 rodičů a 41 dětí). Děti byly podpořeny ve 104 
setkáních (20 %). 

Celkem 6 rodičů mimo běžnou podporu absolvovalo e-learning Přestali jsme být partnery, 
zůstáváme rodiči. Další 2 rodiče jej absolvovali v rámci KA2 přímá práce s rodiči jako doplněk 
poradenství. 

Dále byl projekt rozšířen (po schválení ze strany MPSV) o podporu rodinám zasažených 
tornádem na jižní Moravě (v našem blízkém sousedství). V období 6-7/2021 bylo naší organizací 
poskytnuto celkem 35 telefonických intervencí 6 rodinám pro rodiny zasažené tornádem. 
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CÍLOVÁ SKUPINA 

V rámci práce s klienty jsme se věnovali mapování procesu změny. U klientů, kteří využívají 
našich služeb nedobrovolně (tj. jsou odesláni pracovníky OSPOD či soudu) je práce velmi 
náročná. Nicméně i tito klienti jsou ochotni měnit své postoje, názory  
a zohlednit potřeby dítěte. Jsou inspirováni, motivováni a edukováni k získávání specifických 
rodičovských dovedností pro péči o děti pro rozpadu rodičovského páru. U všech sledovaných 
položek týkajících se respektu tak došlo ke zlepšení.  Muži/otcové se nejvíce zlepšili  
v dovednosti dodržet ujednání a akceptaci jiných názorů, ale naučili se i vhodně oslovovat 
matku svých dětí – bývalou partnerku a při hovoru s ní navázat oční kontakt.  Ženy/matky se 
naučily akceptovat názory jiných, změnily postoj k otci svých dětí a došlo k posunu v uznávání 
jeho rodičovské role a rozšiřovaly své kompetence v oblasti naslouchání. 

Prostřednictvím poskytovaných služeb se podařilo nastavit pravidla fungování u 21 rodin, kde 
došlo k rozchodu či rozvodu rodičů nezletilých dětí, tedy téměř poloviny rodin v péči. Další 
téměř jedna třetina rodin pokračuje ve využívání péče v dalším kalendářním roce 2022. 

Z pohledu území se jednalo o klienty ze tří krajů: 36 rodin z Jihomoravského kraje,  
a po 11 rodinách z kraje Zlínského a Olomouckého. Níže uvádíme rozvrstvení dle příslušnosti 
klientů na OSPOD. 

Jihomoravský kraj - 36 rodin 

OSPOD Břeclav   1 rodina 

 OSPOD Hodonín   3 rodiny 

 OSPOD Kyjov    12 rodin 

 OSPOD Veselí nad Moravou  20 rodin 

Olomoucký kraj - 11 rodin 

OSPOD Jeseník   11 rodin 

Zlínský kraj - 11 rodin 

OSPOD Otrokovice   1 rodina 

OSPOD Uherské Hradiště  9 rodin 

OSPOD Uherský Brod  1 rodina 

 

V roce 2021 bylo pro klienty využito několik materiálů, jejichž účelem byla podpora rodičů  
a zvýšení informovanosti a kvality poskytované služby. Konkrétně se jednalo o:  
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1. informační materiály sloužící k propagaci projektu: leták, infografika, záložka 
Tyto materiály jsou k dispozici zejména na OSPODech a na okresních soudech a slouží jako 
základní kontaktní a informační materiál pro klienty odeslané k edukaci.  

 

Poskytují klientům základní orientaci v nabízených formách služeb, motivaci k jednání  
a kontaktní údaje, včetně uvedení donátorů. 
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2. edukační pomůcka Program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci vytvořená 
formou kalendáře 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukační pomůcka obsahuje témata základní a rozšířené edukace rodičů. Je důmyslně 
zpracovaná do poutavé grafické formy (kalendář). 

Při účasti na konferencích je tato pomůcka významně oceňována jako zdařilý metodický 
produkt pro přímou práci s rodiči. 
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3. Brožura Edukace do kapsy 

 

 

Brožura Edukace rodičů do kapsy je při zahájení odborné pomoci bezplatně poskytnuta přímo 
rodičům a zahrnuje základní témata rodičovské odpovědnosti, práva dětí, motivaci k dohodě 
a orientaci v procesu opatrovnického řízení, aj.    
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4. Videospot Je OK, necítit se pořád OK. 

Námět: Mgr. Milena Mikulková | Produkce videa: Dan Tyrlík Video |  
       Scénář: Dan Tyrlík a Matěj Dostálek | délka: 0:50 min 

Video prezentuje aktuální trend této cílové skupiny (teenageři ve věku 12-15 let). Vystupuje 
v něm tedy věkem blízká herečka v situaci, která je cílové skupině blízká (poslouchá hudbu ve 
sluchátkách, v rukou mobil). V závěru spot odkazuje na náš web a nabízí možnost přihlásit se 
k e-learningu. 

 

 
Je k dispozici na našem webu, sociálních sítích a rovněž našem YouTube kanále.  

 

DONÁTOŘI  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-cyRkM4oHfQ
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PROJEKT VČAS A AKORÁT 

V rámci projektu jsme poskytovali vztahové poradenství v KA1 a krátkodobou terapeutickou 
pomoc rodičům v KA2. Celkem bylo zapojeno 44 rodin. V rámci KA1 Vztahového poradenství 
se uskutečnilo 155 setkání (326 hod. přímé práce) pro 41 rodin (61 rodičů a 7 dětí). Předmětem 
odborného poradenství byly zejména kolize v partnerství, praktické podněty pro vztahovou 
údržbu a řešení konfliktů. Návazné terapeutické podpory využilo na 70 setkáních (86 hod. 
přímé práce) 21 rodin (28 dospělých a 11 dětí). Snahou bylo vytvořit bezpečné prostředí pro 
navázání kontaktu, zklidnění vztahů, zamezení konfliktů při komunikaci. Jednalo se převážně 
o děti starší 12 let s ohledem na jejich právo na participaci stran péče o jejich osobu.   

Z Jihomoravského kraje bylo 24 rodin, z Olomouckého 5 rodin, ze Zlínského 9 rodin  
a 1 rodina ze Středočeského a 2 z Moravskoslezského kraje. 

V průběhu roku 2021 jsme v aplikaci Moodle připravili dva e-learningové programy. Jeden byl 
určen rodičům „Přestali jsme být partnery, zůstáváme rodiči“ v rozsahu 8 hod. Prostor je 
věnován právnímu minimu (porozumění pojmům, formám péče o dítě, rodičovská 
odpovědnost, práva a povinnosti a otázce dětí (jak s nimi komunikovat, potřeby dětí), 
zabýváme se fungujícím rodičovským týmem v době (po)rozvodu/rozchodu. Součástí  
e-learningu jsou také videa, pracovní listy a testy. Na závěr je možné si stáhnout certifikát  
o absolvování. Po jeho stažení, popř. po cca 4 týdnech je účastníkům zpřístupněn navazující, 
bonusový modul Obtížné situace a otázky o rozvodu či rozchodu. Doposud bylo podpořeno  
25 osob (2 z Prahy, 9 JMK, 2 MSK, 4 OK, 3 Pardubický kraj, 1 Plzeňský, Vysočina a Zlínský,  
2 neuvedeno). 

Na podporu propagace kurzu jsme vytvořili „záložky“, které jsou cílové skupině rozdávány. 

 

Dále jsme zpracovali e-learning pro teenagery, jejichž rodiče procházejí (po)rozvodovou či 
(po)rozchodovou situací. Nese název „Jak zvládnout, když jdou rodiče od sebe“. Snahou je, aby 
se teenageři zorientovali v nepříjemné životní situaci a získali představu o tom, co je čeká. Aby 
měli možnost pochopit pocity sebe, ale i svých rodičů. Nabízíme jim rovněž odpovědi na 
nejčastější dotazy teenagerů ve stejné situaci. Vše vychází z naší praxe při setkávání se  
s klienty. Doposud se přihlásilo 8 osob (z toho po třech osobách z Olomouckého a Zlínského 
kraje). 
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Jedná se o velmi náročnou cílovou skupinu co do oslovení a zaujetí. Proto jsme vytvořili krátké 
video „Je OK, necítit se pořád OK“.  

Ukázka prezentace na webu www.espediente.cz 

 

 

Dále cílové skupině poskytujeme přes školy letáček – záložku s informací o existenci 
bezplatného  

e-learningu. 

 

http://www.espediente.cz/
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K propagaci e-learningu byla realizována samostatná kampaň. Na FCB profilu organizace jsme 
publikovali sérii příspěvků o e-learningu pro rodiče i teenagery a na Facebook stories. Díky 
sponzorované reklamě, která byla přímo zaměřena na cílovou skupinu potenciálních uživatelů 
e-learningu, dosáhly příspěvky velkého počtu zhlédnutí. Dosah FCB stránky byl 175 942 
zobrazení. Dosah a Zobrazení reklamní kampaně o E-learningovém programu pro teenagery 
na Facebooku a Instagramu (Jihomoravský a Olomoucký kraj): dosah 88 623, zobrazení 
245 106. Též byla využita média lokální, regionální i celorepubliková, přičemž byla oslovena 
formou tiskové zprávy.   

Součástí aktivit projektu Včas a akorát byla také osvětová kampaň na podporu rodičovství  
s názvem Aby bylo doma dobře (všem). Kampaň byla realizována prostřednictvím série videí 
(vyrobených v závěru roku 2020 z předchozích projektů), jež byla společně s blogy, komentáři 
a diskuzí zveřejňována na sociálních sítích, kanále YouTube apod. Kampaň byla doplněna  
o edukační newsletter, jež byl pravidelně vydáván a obsahoval odborné články a příspěvky 
týkající se tématu rodiny. 
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V roce 2021 jsme rozeslali 4 newslettery. První newsletter byl rozeslán v systému Mailjet, další 
newsletter již systémem SmartEmailing. Na něj jsme přešli z důvodu uživatelsky přívětivějšího 
prostředí. Texty tvoří především zaměstnanci organizace, popř. oslovujeme etablované 
externisty (např. M. Nováková, P. Poláková). 

 

 

 

V březnu jsme vydali newsletter „Zůstat nebo odejít“. Zaobíral se péčí o partnerství, 
konstruktivním rozvodem a související nabídkou naší pomoci. Připravili jsme rovněž právní 
okénko stran úpravy péči o děti a 5 tipů pro zvládnutí rozvodu.  

Červnové vydání „Prázdninové čtení“ nabídlo zejména článek o důležitosti edukace rodičů  
v otázce rozvodu/rozchodu. Rovněž jsme se věnovali návratu žáků (po pandemickém uzavření 
a letních prázdninách) do škol. Obě nastíněná témata přináší mnoho otázek, nejasností  
a problémů, se kterými umíme potřebným pomoci.  

Ve třetím, zářijovém, newsletteru „Podzimní dávka inspirace z ESPEDIENTE, z.s.“ nabízíme 
například možnost přihlásit se do bezplatného e-learningu, informujeme o zapojení naší 
organizace do GIVT.cz a v neposlední řadě nabízíme video s pracovními listy „prostě nám to 
nevyšlo“, aneb jak projít rozchodem/rozvodem tak, aby to co nejméně zasáhlo děti.  

Prosincové vydání „Vždy přichází něco nového...“ prezentuje zejména náš e-learning a další 
vzdělávací materiály a produkty, video. Je zakončen naší PFkou „Ať se Vám daří měnit Vaše sny 
ve skutečnost ...“ a naší podanou rukou s pomocí hledání cesty k naplnění. 

V současnosti jsme se vyrovnávali s požadavky GDPR a nutnosti mít souhlasy jednotlivců  
k odebírání newsletterů. Máme nyní 229 odběratelů prostřednictvím e-mailů, na navýšení 
počtu odběratelů pracujeme (např. telefonickou kampaní). Nicméně nejde nám výhradně  
o kvantitu, ale relevantnost příjemců a našich zpráv. Z řad odborníků je skupina příjemců 
víceméně neměnná. U rodičů je proměnlivá – jedni rodiče se přihlásí, jiní se po překonání 
rozvodu/rozchodu odhlásí. 

Pro zvýšení efektivnosti využívání článků vytvořených pro newsletter jsme na webu organizace 
založili blog. Zde relevantní texty umísťujeme a zvyšujeme tak jejich dosah. Zároveň nabídku 
newsletterů, jednotlivé články či jeho části zveřejňuje na sítích – Facebook  
a Instagram. Dosah těchto médií se liší příspěvek od příspěvku, hovoříme o tisících zhlédnutí. 

https://espediente.cz/category/blog/
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DONÁTOŘI 
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METODA MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRÁCE 

S DÍTĚTEM VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ   

S PŘESAHEM DO RODINY 

Reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461   

Projekt je financován z Evropského sociálního  
fondu a státního rozpočtu ČR 

Projekt s pracovním názvem „Dítě ve škole“ realizujeme od 1.1.2020 a v důsledku prodloužení 
doby realizaci skončí 30. 6. 2022. Smyslem projektu je vytvořit on-line diagnostický nástroj, 
který dokáže vyhledat při plošném testování ve třídě děti ohrožené školním neúspěchem 
s přesahem do rodinného prostředí. V rámci projektu pak s dětmi a jejich rodiči pracujeme, a 
to v rámci menších multidisciplinárních týmů. Metoda je zcela unikátní a nová. On-line dg 
nástroj ve spolupráci s námi připravují odborníci z organizace INESAN s.r.o. 

Pilotáž metody probíhá v rámci smluvní spolupráce s Církevní základní školou ve Veselí nad 
Moravou v pěti třídách. Výstupem projektu bude metodika práce s dítětem a rodičem a on-line 
dg nástroj. Dílčími výstupy jsou grafické motivačně edukační materiály pro tripartitu dítě, rodič 
a pedagog. V pěti školách bude realizován kurz pro pedagogy „Včasná detekce ohroženého 
dítěte ve školní třídě“. Více informací o projektu je uvedeno na webu ESPEDIENTE, z.s. Projekt 
je spojen s informační kampaní, mj. on-line kulatými stoly. 

Pozvánka ke kulatým stolům 
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STANDARDIZACE PROCESU A TVORBA 

INDEXU EFEKTIVITY PŘÍMÉ PRÁCE       

S RODINOU V (PO)ROZVODOVÉ 

SITUACI 

Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160  

Projekt je financován z Evropského sociálního  
       fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

Projekt s dobou realizace (1.5.2020 – 30.6.2022) je zaměřený na zvýšení kvality poskytování 
sociální práce, konkrétně edukace a poradenství rodinám v rozvodové situaci. Cílovou 
skupinou projektu jsou sociální pracovníci, zaměstnanci žadatele, kteří v rámci projektu 
absolvovali řadu akreditovaných kurzů a stáží. 

Dále pro zaměstnance vznikl index efektivity a metodika, která se skládá z osmi sešitů s těmito 
názvy: 

 Profil sociálního pracovníka 
 Teoretická východiska aneb  

O co se mohu ve své praxi opřít 
 Postup práce s rodinou 
 Děti a rozvod/rozchod rodičů 
 Techniky práce s rodinou 

v kazuistikách 
 Základní edukace 
 Index efektivity 
 Rozšířená edukace  
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PÉČE O PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

V rámci zajištění příjemného prostředí jak pro pracovníky, tak pro klienty při poskytování 
odborné péče, dochází k soustavnému zlepšování. V roce 2021 byly zejména zakoupeny 
protihlukové dveře do obou kanceláří ve Veselí nad Moravou, dále došlo k drobné obnově 
vybavení kanceláří a kuchyňky. 

Došlo k inventarizaci majetku spolku. 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

V roce 2021 vydalo nakladatelství Grada Publishing již čtvrtou knihu předsedkyně spolku 
Mileny Mikulkové, tentokrát s názvem Hlavu vzhůru po rozvodu?! cesta k efektivnímu 
rodičovskému týmu. Spoluautorkami knihy jsou Markéta Nováková z www.cochem.cz a Pavla 
Poláková, které obě stály u etablování interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních 
v České republice. Knihu obohatila ilustracemi Olga Pazerini. Ke knize jsou vydány vlastním 
nákladem Mileny Mikulkové motivační karty s názvem 52 vzkazů dětí rodičům v (po)rozvodové 
situaci, tentokrát inspirované 20 prosbami dítěte.  

Křest knihy byl významně 
medializován, protože kmotry se stal 
herec Pavel Liška a herečka  
a zpěvačka Barbora Poláková. Byli 
osloveni v souvislosti s jejich vlastním 
příběhem fungování rodičovského 
týmu poté, co se jejich vztah rozpadl. 
Kniha významně čerpá ze zkušeností 
práce s klienty v (po)rozvodové 
situaci realizované v organizaci 
ESPEDIENTE, z.s. 

 

V rámci osvětových akcí je předsedkyně spolku spoluautorem rozhlasových pořadů na Rádiu 
7, kde každý týden po celý rok v pořadu Štafeta představuje témata týkající se osobnostního 
rozvoje, rodiny, partnerství, manželství a výchovy. V roce 2021 připojili do téměř dvaceti dílů 
pořadu i dva kolegové spolupracující s ESPEDIENTE, a to terapeut Mgr. Martin Bušina  
a psycholog Mgr. Stanislav Kocourek. Pořady jsou k dispozici v aplikaci Spotify.   

V září 2021 jsme se aktivně zúčastnili Veletrhu sociálních a návazných služeb v Kyjově. 
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VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ V AKREDITOVANÝCH 

PROGRAMECH A STÁŽE 

ESPEDIENTE, z.s. je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT a MPSV. V lektorském týmu 
je zapojeno 5 lektorů.  
 
V roce 2021 bylo realizováno 5 akcí s akreditovanými programy MPSV. Zúčastnilo se jich 
celkem 81 osob. Dále proběhla jedna stáž pro jednu osobu. 
 

SUPERVIZE A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ 

V roce 2021 jsme zaměstnancům poskytli prostor pro sebevzdělávání. Jednalo se zejména 
kurzy k posílení odborných kompetencí v oblasti práce s klienty. Vzhledem k rozrůstání počtu 
spolupracovníků a profesionalizaci organizace se dvě zaměstnankyně zúčastnily kurzu 
zaměřeného na trénink ve vedení lidí.  
 
Pro průběžnou sebereflexi a profesionalizaci poskytovaných služeb je využívána individuální 
supervize, kterou pracovníkům naší organizace poskytuje PhDr. Magdalena Frouzová, Mgr. 
Martina Friedlová a Mgr. Zuzana Faldynová. Rovněž byla využita skupinová supervize pod 
vedením Mgr. Michaely Širůčkové, Ph.D. z Mansio v.o.s. (která poskytovala rovněž i supervize 
individuální). 
 
V neposlední řadě dochází k průběžnému nákupu odborné literatury. 
 

DALŠÍ EXPERTNÍ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE 

V průběhu roku 2021 se ESPEDIENTE, z.s. aktivně účastnilo setkání interdisciplinárního týmu 
při Okresním soudu v Hodoníně a Okresním soudu v Jeseníku, pokud byla ještě možnost 
prezenčního setkání. 
 
Týmy pravidelně navštěvoval zástupce ESPEDIENTE, z.s. Jedním z nejdůležitějších bodů 
společných setkání je vzájemná informovanost, provázanost a seznámení se s dalšími 
poskytovateli služeb, jejich obsahem práce, zaměřením a možnostech spolupráce, případně 
interní vzdělávání. Setkání dále slouží k precizaci vzájemné spolupráce, slaďování potřebných 
vstupů či výstupů práce s klienty. 
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FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 

Zásadní zásluhu na rozvoji organizace má projektová manažerka Ing. Jana Mrázová, díky níž 
jsme uspěli v dotačních řízeních MPSV, tak v evropských projektech.  
 
Na dofinancování národních dotačních titulů MPSV se podílí formou dotací Olomoucký  
a Jihomoravský kraj, město Jeseník, Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Uherský Brod a dary 
pak menší obce, firmy a fyzické osoby.  
 
Tímto děkujeme za dar finanční či věcné dary fyzickým osobám, konkrétně Janu Brumlíkovi, 
Ivě Novákové, Simoně Svobodové, Zdeňku Pilátovi, Zdeňku Kotulákovi, Martinu Bušinovi, 
Ladislavu a Mileně Mikulkovým, Janě Mrázové a Katrin Stark. Dále pak firmě Stavcorrect, DD 
PNEU s.r.o., Hvězda Lanžhot s.r.o. a Člověku v tísni, o.p.s. V neposlední řadě obcím Hradec-Nová 
Ves a Bělá pod Pradědem. 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 

Celkové náklady                                    Celkové výnosy 

Provozní náklady celkem 1 987 106  Celkem 5 636 282  
Materiálové náklady 97 048  Příjmy od klientů 204 450  
Kancelářské potřeby 39 779  Jiné výnosy 480  
Vybavení do 40 tis. 13 358  Dotace MPSV 2 586 294  
Potraviny 2 284  Dotace od Olomouckého kraje 67 800  
Jiné mat. náklady 41 627  Dotace od města Jeseník 8 000  
     Dotace od města Veselí n. Mor. 20 000  
Nemateriálové náklady 1 890 058  Dotace od města Kyjov 26 000  
Energie 41 583  Dotace od Jihomoravského kraje 98 000  
Elektřina    Dotace od města Hodonín 32 000  
Plyn    Tržby z prodeje materiálu 22 772  
Vodné a stočné    Členské příspěvky 4 500  
Služby spojené s nájmem 41 583  Dary 295 258  
     ESF OPZ projekty 2 270 728  
Opravy a udržování 0     
Opravy a udržování budov 0     
Jiné opravy 0     

        

Cestovné 116 482     
Cestovné zaměstnanců 116 482     
Cestovné uživatelů 0     

        
Ostatní služby 1 731 993     
Telefony 27 363     
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Poštovné 4 659     
Ostatní spoje 7 068     
Nájemné 36 480     
Právní a ekonomické služby 169 000     
Grafické práce, kopírování, tisk 196 919     
Reprezentace 3 469     
Školení a kurzy pro zam. 43 679     
DNM do 60 tis. 0     
Další služby 1 243 356     
Osobní náklady celkem 3 379 622     
Mzdové náklady 2 720 165     
Mzdové prostředky 1 924 839     
DPP 795 326     
Odvody SZP 659 457     
Pojistné ke mzdám 659 457     
Další pojištění 15 465     
Poplatky aj. 5 191     
CELKEM 5 387 384     
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 248 898     

 
V roce 2021 bylo hospodaření organizace díky úzké spolupráci projektové a finanční 
manažerky s manažerkou organizace velmi úsporné, byla zvýšena iniciativa získávání finanční 
podpory od soukromých dárců a podařilo se vyrovnat ztrátu z roku 2020 a hospodaření roku 
2021 zakončit v kladných číslech (248 898 Kč). 
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