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Občanská poradna

Náhradní rodinná péče

Občanská poradna STROP

STROP o.s. je držitel registrace sociální služby sociální
poradenství (identifikátor služby 5026250). Služba je
realizována v zařízení Občanská poradna STROP. Občanská
poradna je místem nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní
pomoci občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Více
informací o občanském poradenství na www.strop-zlin.cz nebo
na www.obcanskeporadny.cz.
V roce 2007 se na poradnu obrátilo 462 klientů a proběhlo 532
konzultací, z toho 490 formou osobní návštěvy klienta v
poradně, 24 prostřednictvím telefonního rozhovoru a 18
prostřednictvím e-mailu.
Počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky a rok: 1,25.
Občanská poradna STROP je členem Asociace občanských
poraden.
Financování Občanské poradny v roce 2007 – zdroje:
zaokrouhleno na celé stokoruny

MPSV ČR
Zlínský kraj
Sociální fond Statutárního města Zlína
Vlastní příjmy organizace
Celkem

220
70
54
190

000
000
000
900

Kč
Kč
Kč
Kč

534 900 Kč

Sociálně právní ochrana dětí
STROP o.s. je držitelem pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí (rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.
KUZL 23885/2005 SOC-SPO-Va).
Činnosti v rámci SPOD:
•

Odborná příprava na přijetí dítěte pro Zlínský kraj (na
základě výběrového řízení) – ve spolupráci s TRIADA o.s.
realizováno: tři odborné přípravy pro budoucí osvojitele
(52 osob), dvě odborné přípravy pro budoucí pěstouny
(22 osob) – financováno zadavatelem

•

Odborné poradenství (pomoc rodičům při řešení
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě): v rámci Občanské poradny 26 konzultací s celkem
12 klienty (jako jeden klient je počítána jedna rodina bez
ohledu na počet jejích členů). Odborné poradenství
zejména v oblasti náhradní rodinné péče – pro budoucí i
stávající osvojitele a pěstouny, pro rodiče, jejichž děti
vyrůstají v ústavní výchově nebo v pěstounské péči –
financováno z vlastních zdrojů (příjmy ze vzdělávacích
programů, z realizace odborných příprav apod.)

Další činnost:
• vzdělávací programy pro pěstouny (organizovala TRIADA
o.s., STROP o.s. jako dodavatel) – Moravskoslezský, Zlínský
a Jihomoravský kraj – pravidelná setkávání jednou měsíčně,
možnost
individuálních
konzultací
–
financováno
zadavatelem (Moravskoslezský kraj) nebo z vlastních zdrojů
(příjmy ze vzdělávacích programů a z realizace odborných
příprav – Zlínský a Jihomoravský kraj)
• aktivní účast na VII. celostátním semináři Aktuální otázky
náhradní rodinné péče, Brno, říjen 2007 – financováno
organizátorem.

Finanční část:

částky jsou uváděny v Kč
Náklady

Spotřebované nákupy

136 000

Služby

139 000

Osobní náklady

375 000

Ostatní náklady

5 000

Náklady celkem
Výnosy

655 000

Tržby za vlastní výkon

347 000

Provozní dotace celkem

344 000

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

691 000
35 000
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