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Úvod
V roce 2014 naše organizace dále pokračovala v započaté práci z předchozího roku. Nejvíce
času a energie jsme věnovali provázení rodin, mapování jejich potřeb a zvyšování kvality služeb. Pro velký nárůst objemu práce jsme opustili naši malou kancelář v multifunkčním centru
Fabrika a přemístili jsme se do krásných prostor na Náměstí Míru ve Svitavách, kde jsme kromě
kanceláře získali i prostor pro komunitní místnost. Zde probíhají kontakty s biologickou rodinou,
případové konference a setkávání s klienty. Nově jsme zde také mohli zahájit činnost dlouho
plánovaného odpoledního klubu pro pěstouny. Ke konci roku se začala rýsovat i možnost získat
prostory pro výpomoc a respitní pobyty dětí během vzdělávání pěstounů a v době jejich odpočinku. Všechny tyto změny významně posouvají naši nabídku služeb pro klienty kupředu.
Během celého roku jsme také pracovali na struktuře nového webu, který by měl mít více
informativní charakter.
Nárůst objemu zaznamenala také činnost v ústeckém kraji. Vzhledem k personálním změnám
byla od ledna 2014 pozastavena činnost samostatné ústecké pobočky a vznikla zde pouze externí kancelář v Teplicích. Rozvoj aktivit v ústeckém kraji a v olomoucké pobočce rovněž významně
přispěl k celkové tváři a dobrému jménu organizace. I nadále rozvíjíme ideu svobodné organizace, která klade velký důraz na sebeřízení a sebekontrolu.
V oblasti hostitelské péče se naše činnost nyní dostává do pozadí, zejména z důvodů kapacitních a pro nedostatek finančních prostředků na tento druh podpory dětí z dětských domovů.
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Jedná se o oblast náročnou na čas
a komunikaci, což je nyní mimo
naše možnosti. I nadále se účastníme poradenství, osvětových aktivit
a přípravy k hostitelské péči, nezajišťujeme však již dlouhodobé provázení, kromě případů, kdy hostitelská péče směřuje k péči pěstounské.
Všechny tyto činnosti spolu s vedením organizace a se zvyšováním
počtu klientů již ve druhé polovině
roku přesáhly kapacitu pracovníků,
a bylo tedy nutné zaměstnat na plný úvazek další 3 klíčové pracovnice, které dosud pracovaly
na smlouvy DPP a DPČ. K 31.12.2014 měla organizace 5 pracovníků na plný úvazek, jednu pracovnici na DPČ a další pracovníci na DPP.
Ve vedení organizace došlo k organizační změně: místopředsedkyní byla místo Pavly Bažantové zvolená Mgr. Michaela Blahutová.
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základní údaje
o sdružení
název
sídlo
IČO
		
kontakty
		
kancelář Svitavy
		
externí kancelář Teplice
		
pobočka Olomouc
bankovní spojení
		
správní rada
předsedkyně
místopředsedkyně
členka
jednatelka olomoucké
pobočky

Děti patří domů, o. s.
Hradec nad Svitavou 393, 569 01
22682660, zapsáno u MVČR
pod č.j. VS/1-1/70 535/08-R
www.detipatridomu.cz
detipatridomu@seznam.cz, detipatridomu@gmail.com
Nám. Míru 28, Svitavy 568 02,
tel. +420 607 445 250
Vrchlického 9, Teplice 415 02,
tel. +420 608 715 844
V Olomouci nemáme kancelář.
2100552338/2010,
Fio banka, a.s., nový transparentní účet
MUDr. Dagmar Zezulová
Mgr. Michaela Blahutová
Pavla Bažantová
Martina Janalíková,
martinajanalikova@seznam.cz, +420 773 788 455
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Provázení pěstounskou péčí 2014
V průběhu roku 2014 bylo provázení pěstounskou péčí stěžejní službou poskytovanou našim
klientům - pěstounům s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče. Oproti roku 2013,
kdy s námi mělo uzavřeno dohodu 32 rodin, se rozsah naší podpory výrazně rozrostl, i když ne
v takové míře, v jaké jsme původně plánovali.
K prosinci 2014, jsme pečovali celkem o 54 pěstounských rodin, přičemž z toho šlo o 4 rodiny
s pěstounskou péčí na přechodnou dobu a 17 rodin poskytující pěstounskou péči příbuzenskou.
V těchto rodinách dlouhodobě vyrůstá
celkem 125 nezletilých dětí, z toho plných 93 jich je svěřeno do pěstounské
či poručenské péče. Pěstounskými rodinami na přechodnou dobu pak prošlo celkem 6 dětí, které posléze našly
svůj stabilní domov v nové adoptivní
rodině, anebo se šťastně vrátily zpět
ke svým biologickým rodičům. Tři pěstounské rodiny ještě navíc nabízejí
dlouhodobé přátelství pro celkem tři
další děti, které dlouhodobě vyrůstají
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v dětském domově, čímž jim umožňují poznat rodinný život alespoň prostřednictvím návštěv
v rámci hostitelské péče. Celkově jsme v roce 2014 přijali celkem 24 nových rodin a naopak
4 pěstounské rodiny s námi smlouvu rozvázaly (převážně z důvodu nalezení organizace blíže
místu jejich bydliště).
Abychom byli schopni zajistit kvalitní péči o tolik pěstounských rodin, přešly v září 2014 tři
z našich klíčových pracovnic z dohody o provedení práce na plný pracovní úvazek. Celkem tak
o rodiny pečovali 4 pracovníci na plný úvazek, z nichž každý měl v péči maximálně 16 rodin,
a dále dva pracovníci na úvazek částečný (DPP). Stále máme klienty rozprostřené po většině krajů České republiky, jelikož naše vzájemná spolupráce vznikla daleko dříve než právo a povinnost
provázení. Nové klienty jsme však přijímali pouze v kraji Pardubickém (zvláště region Svitavy)
a dále v kraji Ústeckém (region Teplice).
Provázení pěstounskou péčí vnímáme jako stěžejní službu poskytování podpory pěstounské rodině, na niž navazují služby vzdělávání, respitní péče či odborné péče. Představuje osobní kontakt
klíčové pracovnice s pěstounskou rodinou v minimálním rozsahu alespoň jedenkrát za dva měsíce,
a to ideálně v domácnosti rodiny. Provázení má především podpůrnou funkci, což zahrnuje konzultace s pěstouny nad problémy, které řeší (chování dětí, prospěch, zdravotní stav, komunikace
s úřady a dalšími institucemi, apod.), individuální práci s dítětem (společné hraní si, práce na rozvoji osobní identity dítěte, rozvoji sebevědomí nebo např. dovednosti zvládat emoce) a pomoc
při kontaktu dítěte s biologickou rodinou (příprava všech stran, asistovaný kontakt, poradenství,
vyhodnocení). Tato část také obsahuje dovednost poskytnutí krizové intervence, a to jak pěstounům, tak dítěti. Zároveň má provázení PP funkci koordinační, kdy klíčový pracovník zajišťuje rodině
vzdělávání, respitní péči a odborné služby (nejčastěji psychologické či psychoterapeutické), má
možnost vyvolávat případové konference a další jednání odborníků. Poslední funkcí je dohled nad
výkonem pěstounské péče a zdravým vývojem dítěte. Ač tato část provázení není tak zjevná, je
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od ní neoddělitelná. Je na klíčovém pracovníkovi, aby dokázal včas rozpoznat kritické momenty
či ohrožující situace. V praxi může jít o včasné detekování kritického vyčerpání pěstounů (s hrozbou předčasného ukončení péče), pojmenování patologického jevu v rodině (např. alkoholismus),
či znaky vážného ohrožení vývoje dítěte (oběť šikany, vážné problémy s chováním, znaky zanedbávání, týrání, zneužívání). Ve všech takových situacích klíčový pracovník intenzivně spolupracuje
s celou rodinou a hledá i zprostředkovává odbornou pomoc. Cílem je zachytit potíže dříve, než se
rozrostou a společně s pěstouny i dítětem pracovat na jejich eliminaci. K tomu je však zapotřebí
velké vzájemné důvěry mezi klíčovým pracovníkem, pěstouny a dítětem.
Vytvoření, udržení a prohlubování vzájemně důvěrného vztahu klíčového pracovníka s pěstouny a dítětem je stěžejní částí provázení, od které se odvíjí i kvalita poskytované služby. Stojí
na vzájemném respektu a především na maximální podpoře pěstounů v jejich každodenní láskyplné práci. Jsou to totiž právě pěstouni, kteří poskytují státu službu.

Čerpání státního příspěvku na výkon PP
Naše organizace od Úřadu práce obdrží vždy 48 000 Kč na jeden kalendářní rok a jednu rodinu
s podepsanou dohodou o výkonu o pěstounské péči. Pokud dohoda netrvá po celý kalendářní
rok, je příspěvek poměrně krácen. Děti patří domů, o.s. chce být maximálně transparentní pro
klienty i veřejnost a to ve všech oblastech, včetně využívání příspěvku na výkon PP. Proto získané
prostředky dělí v poměru 5 : 3, na náklady na provázení versus budget rodin [čti badžet rodin].
V roce 2014 tak z každé dohody trvající po celý kalendářní rok šlo 30 000 Kč na náklady provázení PP
(obsahuje mzdy klíčových pracovníků, cestovní příkazy, faktury za telefon, internet, poměrná část
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na administrativu a účetní služby)
a 18 000 Kč na osobní „budget“ rodiny, z něhož rodina čerpá finance
na ostatní služby (vzdělávání, pobyty pro děti nebo hlídání v rámci
respitní péče, výpomoc, odborné
služby jako je např. psychologická
diagnostika či terapie).
Částka je stejná pro všechny rodiny, čímž vzniká nepoměr mezi rodinami s jedním dítětem a velkými
rodinami s více než třemi svěřenými
dětmi. Tento nepoměr se snažíme minimalizovat solidární pomocí. Početné rodině, stejně tak jako
rodině v akutní krizi může klíčový pracovník navýšit budget tak, aby rodina dosáhla na všechny
zákonem stanovené služby nebo služby, jež akutně potřebuje k překonání náročné situace. Tyto
nadstandardní částky jsou čerpány z účetního střediska, které nese název „Solidární rezerva.“
Solidární rezervu si lze představit jako „účet,“ který je plněn finančními prostředky z nevyčerpaných budgetů rodin předchozího kalendářního roku. Např. rodina s pouze jedním malým dítětem za rok vyčerpá jen 11 tisíc svého budgetu, jelikož více nepotřebuje (dítě nejezdí na tábory
a nemá žádné potíže). K novému roku se tak z budgetu této rodiny přečerpá 7 000 Kč do Solidární rezervy a rodině se načítá nový plný budget pro daný kalendářní rok. Díky solidaritě pěstounů
mezi sebou jsme tak schopni hradit jak základní služby pro početné rodiny, tak akutní pomoc
rodině v krizi. Vycházíme z předpokladu, že i ty v současné době bezproblémové předškolní děti
jednou dorostou do puberty a míra čerpání příspěvků se pravděpodobně zvýší.
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Celkově tak v roce 2014 Děti patří domů, o.s. získalo státní příspěvek na výkon PP ve výši
2 120 000 Kč. Z toho 1 325 000 Kč šlo na zajištění provázení rodin a poměrné režijní náklady
a 795 000 Kč se rozdělilo mezi budgety 54 pěstounských rodin. Solidární rezerva k lednu 2014
byla ve výši 92 428 Kč a bylo z ní v daném roce vyčerpáno 93 428 Kč (výjimečně z ní byl použit
i příspěvek na respitní tábor). Do roku 2015 bylo z přebytkových budgetů rodin převedeno do
Solidární rezervy 107 740 Kč.

Vzdělávání pěstounů
V návaznosti na povinnost zajistit pěstounům povinné vzdělávání, jsme v roce 2014 rozšířili
nabídku jednodenních seminářů, víkendových akcí a nově také odpolední setkávání pěstounů,
kde se střídá sdílení a přednášky zajímavých hostů.
Stálicí mezi akcemi jsou vzdělávací pobyty rodin, které kromě zajištění vzdělávání mají za cíl
i psychorelaxaci pěstounů a aktivně společně strávený čas celé pěstounské rodiny. Zároveň jde
o jedinečnou možnost pro naše pracovníky pobýt delší časový úsek s celou rodinou, vnímat
jejich interakce, potřeby jednotlivých členů i limity, se kterými se potýkají. Takováto komplexní
znalost rodiny pak přispívá k vyšší vzájemné důvěře, porozumění problémům, které rodina řeší,
a tím i k nastavení lepší nabídky vhodných služeb.
Vzdělávací akce realizujeme nejvíce v regionu Svitavy, Teplice v Čechách a Olomouci tak, aby
byly pro většinu našich rodin dostupné. Díky pestré nabídce míst, termínů a lektorů, vzdělá10

vacích témat i forem, je nabídka zajímavá pro většinu našich pěstounů.
Jsme však otevřeni i veřejnosti. Zvláště jednodenní semináře byly hojně
využívány klienty jiných doprovodných organizací. Zároveň je pro nás
nemyslitelné, abychom naše pěstouny
omezovali v nabídce vzdělávání pouze
a jen na naše akce. Pokud si u nás klient
nevybere nebo jej přitahuje jiné specifické téma, jsme schopni připravit
a nabídnout jiné vzdělávání. Spoluúčast pěstounů obnášela v roce 2014
náklady na stravu, pouze v některých
případech i příspěvek na ubytování.
V roce 2014 jsme poprvé vypracovali podmínky pro realizaci vzdělávání na zakázku pro jiné
organizace. Mezi pilotní zakázkové vzdělávací akce patřil Pobyt rodin se vzděláváním a programem pro děti realizovaný na klíč uzavřeně pro klienty Městského úřad ve Svitavách (8 dospělých, 10 dětí) a jednodenní seminář pro pěstouny z Charity Polička a Městský úřad Polička.
Celkem Děti patří domů, o.s. v roce 2014 realizovalo 19 vzdělávacích akcí, z toho 9 seminářů, 3 kluby pěstounů a 3 vzdělávací víkendy a 4 vícedenní pobyty rodin se vzděláváním.
Vzděláváním prošlo celkem 239 dospělých účastníků a 93 dětí v rámci pobytu rodin (z toho
16 s potřebou asistence). Někteří pěstouni se na akcích objevovali opakovaně.
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Pestrost nabídky našich vlastních vzdělávacích akcí si můžete prohlédnout v níže uvedeném
stručném výčtu.
22. 2. 2014 - Attachement nebo-li poruchy připoutání (6h), Olomouc
Semináře se zúčastnilo 26 pěstounů a lektorem byla MUDr. Dagmar Zezulová.
1. 3. 2014 – Pěstounská péče očima biologických dětí vyrůstajících v rodině (6h), Teplice
Semináře se zúčastnilo 6 účastníků, které provázela lektorka a pěstounka PaeDr. Markéta Blažková-Havlíčková se svou biologickou dcerou Terezou Noemi Havlíčkovou.
28. – 30. 3. 2014 – ZdrSem nebo-li první pomoc zážitkem (24 h), Dlouhý Slavíkov (Hlinsko)
Vzdělávacího víkendu se zúčastnilo 18 pěstounů, nácvikem a simulacemi záchrany života je
provázeli lektoři organizace ZdrSem.
12. 4. 2014 – Příbuzenská pěstounská péče (3h), Teplice
Semináře se zúčastnilo 12 pěstounů, lektorem byla MUDr. Dagmar Zezulová.
25. – 27. 4. 2014 – Specifika vzdělávání dětí v NRP, MAMINKY (24h), Křivoklátsko
Našeho tradičního vzdělávacího víkendu pro maminky, pěstounky a zájemkyně o NRP se účastnilo 8 pěstounek a víkendem je provázely lektorky Pavla Bažantová a Mgr. Hana Brodníčková.
8. – 11. 5. 2014 – Romské dítě v NRP (24h), Radiměř
Pobytu rodin se vzděláváním a s dětským programem „Robinzonádou“ se účastnilo 12 pěstounů a 19 dětí, z toho 4 děti s potřebou asistenta dítěte. Lektorkou vzdělávání byla psycholožka
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Mgr. Martina Vančáková, vedoucí respitní části byl Jan Šípek a organizační zajištění celé akce
měla pobočka Olomouc.
7. 6. 2014 - Biologická rodina dítěte v NRP (8h), Olomouc
Semináře se účastnilo celkem 21 pěstounů, které tématem provedla odbornice na danou
problematiku, psycholožka Mgr. Veronika Uhlířová.
8. 6. 2014 - Medardovská plavba – výlet parníkem se vzděláváním (6 h), Děčín
Netradičně pojatá vzdělávací akce pro celou pěstounskou rodinu. Zúčastnilo se celkem 31
pěstounů a 43 dětí (z toho 8 s potřebou asistenta). V průběhu plavby mohli účastníci navštívit
různé workshopy na téma Citová vazba a její vliv na vývoj dítěte a Soužití biologických a pěstounských dětí. Lektoři jednotlivých workshopů byli Mgr. Martina Vančáková, MUDr. Dagmar
Zezulová, Pavla Bažantová, Milena Chadimová, Mgr. Lenka Štréblová. Paralelně se vzděláváním
byl na parníku zajištěn atraktivní program pro děti.
6. 9. 2014 – Péče o děti vlastní, dříve přijaté a rodinu jako celek (6h), Olomouc
Semináře se zúčastnilo celkem 17 pěstounů a provázela je lektorka PaeDr. Markéta Blažková
– Havlíčková.
20. 9. 2014 – Citové připoutání a jeho dopad na chování a výkony dítěte (6h), Teplice
Semináře se zúčastnilo 7 pěstounů a tématem je provázela psycholožka Mgr. Martina Vančáková
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1. 10. 2014 – Klub pěstounů – mapování
potřeb pěstounů (4h), Svitavy
Prvního klubu pěstounů se účastnili 7 pěstounů a odpolednem je provázela MUDr.
Dagmar Zezulová a Iva Dvořáková.
3. – 5. 10. 2014 – Ženská identita u děvčat
v PP, MAMINKY (24h), Radiměř
Tradičního setkávání adoptivních maminek, pěstounek a zájemkyň o NRP se účastnilo 9 žen, víkendem je provázela lektorka MUDr.
Dagmar Zezulová. Organizační zajištění měla na starosti pobočka v Olomouci.
25. - 28. 10. 2014 – Právní a finanční aspekty provázení, terapeutické metody práce s dítětem (16h), Radiměř
Pobytu rodin se účastnilo celkem 8 dospělých a 16 dětí (z toho 2 s potřebou asistenta). Lektorky vzdělávání byly MUDr. Dagmar Zezulová a Ivana Dvořáková. Děti si užily tematický program o indiánech „Škola malého stromu“, který vedl Mgr. Jan Mazák. Organizační zabezpečení
akce spadalo pod pobočku Olomouc.
25. – 29. 10. 2014 – Identita dítěte, kniha života a rodinné kořeny (24h), Kytlice (Ústecký kraj)
Pobytu rodin se účastnilo 16 pěstounů a 21 dětí, z toho 4 s potřebou asistenta. V průběhu
víkendu se ve vedení tématu střídaly lektorky Mgr. Michaela Blahutová a Pavla Bažantová, pro
děti byl připraven program „Podzimní prázdniny,“ který vedla Bc. Radka Šmardová. Organizačně
pobyt zajišťovala kancelář Teplice.
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8. 11. 2014 – Puberta u dětí s deprivací (6h), Olomouc
Semináře se zúčastnilo celkem 14 pěstounů a tématem je provázela lektorka Mgr. Hana Brodníčková.
8. 11. 2014 – Role v náhradní rodině (6h), Teplice
Semináře se zúčastnilo celkem 11 pěstounů s lektorkou a psycholožkou Mgr. Olgou Pařízkovou.
12. 11. 2014 – Klub pěstounů – Středisko výchovné péče a jeho možná podpora při práci
s dítětem a školou (4h), Svitavy
Klubu se zúčastnilo 6 pěstounů, téma připravili lektoři Mgr. Jan Mazák a Mgr. Petr Dřínovský
ze SVP Svitavy.
3. 12. 2014 – Klub pěstounů – Psychorelaxační metody (4h), Svitavy
Klubu se zúčastnilo 6 pěstounů s lektorkou MUDr. Dagmar Zezulovou
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Osvětové aktivity
V roce 2014 jsme se věnovali v rámci osvěty veřejnosti především dvěma cílům. Vytvořit nové, informačně bohaté webové stránky, které budou sloužit
nejen našim klientům, ale také široké veřejnosti
k získání základních informací o možnostech pěstounské a hostitelské péče. To se nám podařilo
k září 2014, kdy naše stránky získaly nejen nový grafický design a staly se přehlednějšími, především se
však obohatily o velké množství informací souvisejícími s pěstounskou péčí, jejím dělením, informacemi
o tom, jak se stát pěstounem, čím je potřeba projít, či
co mohou lidé očekávat. Webové stránky ještě následující rok pojedou v testovacím režimu, v němž se budeme
snažit vychytat různé chyby a zároveň také nadále rozšiřovat jejich obsah (např. pro rok 2015 je plánováno doplnit sekci „Pro děti“ a „Pro pěstouny“). Doufáme, že se
vám naše nové webové stránky líbí a prosíme vás k určité
shovívavosti, pokud ještě najdete nějaké nesrovnalosti.
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Druhou velkou osvětovou činností byla realizace osvětových akcí. A to semináře o hostitelské
péči ve spolupráci s Dejme dětem šanci, z. s. a osvětové kampaně pěstounské péče ve spolupráci s Nadačním fondem J&T a Kruhem rodiny, o. p. s. Osvětovou kampaň tvořily tři večerní
akce pro veřejnost s promítáním filmu Bohdana Slámy „Štěstí“ a následné besedy o realitě pěstounství. Po promítání tematického filmu následovala beseda veřejnosti s odborníkem na NRP
a pěstouny o jejich životní zkušenosti, přínosech pěstounství i náročných momentech, které
prožívají, byly zodpovězeny otázky z publika. Ještě jednou děkujeme pěstounům za jejich angažovanost v projektu. Celé akce se účastnilo celkem 40 účastníků z řad veřejnosti.
Osvětová akce: Promítání filmu „Štěstí“ a beseda „Jaké je to být pěstounem?“
• 4. 11. 2014, Svitavy, lektor MUDr. Dagmar Zezulová, pěstouni manželé Loderovi, 16 účastníků
• 10. 11. 2014, Ústí nad Orlicí, lektor Mgr. Michaela Blahutová, pěstounka Lenka Kašparová,
patnáct účastníků
• 18. 11. 2014, Polička, lektor MUDr. Dagmar Zezulová, pěstouni manželé Gregorovi, 9 účastníků
8. 11. 2014 Hostitelská péče (6 h), Praha
Lektorky MUDr. Dagmar Zezulová a Pavla Bažantová provedly celkem 20 účastníků z řad veřejnosti seminářem, který byl organizován organizací Dejme dětem šanci, z. s.
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Respitní péče
Respitní péče nebo-li také „odlehčení“ je pojem, který je nejčastěji používán při péči o osoby
či děti vážně hendikepované, nemocné či jinak vyžadující neustálou péči. Jejím cílem je zajistit
pečovateli potřebný odpočinek pro nabrání nových sil, energie, či věnování času také sám sobě
či svým dalším blízkým lidem a vztahům. Respitní péče zajišťuje prevenci vyčerpání u pečovatele, čímž napomáhá poskytovat kvalitní péči v rodinném prostředí v dlouhodobém horizontu.
V pěstounství je respit stejně tak důležitý jako v jiných oblastech péče o blízké, jež je trvalá
a náročná. Toto zohlednila i novela zákona o SPOD (2013), která pěstounům uznala právo na
alespoň 14 dní oddechu a odpočinku bez dětí v jednom kalendářním roce. Děti patří domů, o. s.
má v poskytování kvalitní respitní péče dlouholeté zkušenosti a tradici, jedná se o jednu z našich
specializací v poli poskytovaných služeb NRP.
V našem pojetí jde o komplexní službu zahrnující zajištění kvalifikovaného dohledu během
odpočinku pěstounů, včetně zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky - podávání léků, pomoc se sebeobsluhou a další pečovatelské úkony, zvládání
krizových situací či průběžná etopedická práce s dítětem.
Naši pěstouni si i v roce 2014 mohli vybrat, jakým způsobem využijí svůj nárok na odpočinek,
a to z těchto možností:
• poslat děti na tematický integrovaný respitní pobyt (tábor, víkend) s naší organizací, kde
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jsme schopni zajistit každému dítěti, které to potřebuje, asistenta nebo zvýšený dohled, případně se specifickou zakázkou (např. začlenění dítěte s autismem do kolektivu, nácvik předcházení
a zvládání neadekvátního chování dítěte v kolektivu, posouzení sourozeneckých vztahů, apod.)
• poslat dítě na běžný dětský pobyt (skaut, sportovní pobyt s oddílem, kam dochází) a čerpat
od nás finanční příspěvek (200 Kč/den/dítě na běžný pobyt, 400 Kč/den/dítě na pobyt se speciální péčí, 600 Kč/den/asistent dítěte na běžný dětský pobyt – podpora inkluze)
• zabezpečit si individuální hlídání dítěte a čerpat na něj příspěvek (600 Kč/den hlídání 1–3
dětí nebo 800 Kč/den hlídání 4 a více dětí nebo jednoho vážně hendikepovaného)
Personálně se na respitních službách
DPD podílí 12 pracovníků respitního týmu
(DPP), kteří jsou průběžně vzděláváni
a školeni v nejrůznějších otázkách péče
o dítě s deprivací. V loňském roce se jednalo
o vzdělávání v oblasti rané trauma a jeho
důsledky na chování dítěte (včetně rizik
v programu a vztahu s pracovníkem např.
práce se strachy dítěte, tmou), dále vzdělávání v oblasti skupinové dynamiky dětské
skupiny a předcházení a zvládání krizových
situací. Kromě našeho stabilního týmu
s námi spolupracuje i řada sezónních pracovníků pro letní pobyty.
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Respitní pobyty Děti patří domů byly realizovány v průběhu školního roku o víkendech
či prodloužených víkendech a dále v průběhu letních prázdnin, kde se jednalo spíše o integrované respitní tábory. Každá respitní akce měla své vlastní pro děti atraktivní téma (např. Jak
vycvičit draka, Filmový tábor) a pestrý program se skládal z aktivit uměleckých (natáčení filmu,
rukodělná výroba, výtvarné činnosti, hudba), sportovních (závody, míčové hry), seberozvojových (společný kruh, sebepoznávací techniky) a různě zaměřených her.
K dětem se specifickými potřebami, poruchami chování a zdravotním omezením nebo dětem
v předškolním věku jsou zajištěni asistenti pro zvýšení bezpečí všech zúčastněných a individuálního přístupu. Dva naši asistenti, kteří jsou romského etnika, jsou současně dětem pozitivními
vzory pro rozvoj jejich identity a tolerantního přístupu.
Specifickou částí respitních pobytů jsou tzv. respity doprovodné ke vzdělávacím pobytům
pěstounů. Jiné respitní pobyty jsou vytvořeny jako akutní pomoc vyčerpané rodině, jde tedy
o individuální respit konkrétních dětí.
Vzhledem k vysokému podílu dětí se specifickými potřebami, které se účastní našich pobytů,
byly náklady na jednotlivé aktivity dofinancovány z darů Nadačního fondu Veolia, Nadačního
fondu J&T, Nadace Komerční banky, organizace Thomson Reuters a z Burzy filantropie (spol.
Adfors Saint-Gobain, Pardubický kraj, město Svitavy, AB Plast). Díky této podpoře jsme mohli
zajistit individuální péči pro všechny děti, které tuto péči potřebovaly.
V roce 2014 Děti patří domů, o.s. organizovalo celkem 8 výhradně respitních akcí, z toho šlo
o 3 individuální respitní pobyty, 3 víkendové respitní pobyty a o 2 letní integrované táborové
pobyty. Celkem se všech respitních akcí účastnilo 91 dětí, přičemž některé z nich jezdily opakovaně. Jednalo se o tyto akce:
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10. – 12. 1. 2014 Svitavy, individuální respit
Individuální programu se zúčastnili dva chlapci z pěstounské rodiny, o které se starala jedna
respitní pracovnice.Tento respitní pobyt byl zorganizován na základě naléhavé potřeby rodiny.
Proběhl ve Svitavách v místě bydliště respitní pracovnice, která si pro chlapce připravila pestrý
program.
28. 3. – 30. 3. 2014 „Jak se žilo na zámku“, Chotěboř
Pobytu se zúčastnilo 15 dětí z 8 rodin, u 3 dětí byla nutná podpora asistenta. Akci vedl Daniel
Zezula. Program byl tematicky zaměřen na život na zámku. Vše bylo upraveno do středověkého
kontextu. Děti si tvořily svá města, stali se kronikáři tohoto města, protože měly možnost tvořit
pověst. Následně restaurovaly obrazy a zažily i tradiční středověký bál. Celý víkend provázela bojová hra o stříbrňáky, děti soupeřily ve svých vědomostech, při hledání ukrytých otázek
a následném hledání odpovědí v připravených knihách.
25. – 27. 4. 2014 Svitavy
Individuální programu se zúčastnily dvě dívky z pěstounské rodiny, o které se starala jedna
respitní pracovnice. Tento respitní pobyt byl zorganizován na základě naléhavé potřeby rodiny.
Proběhl ve Svitavách v místě bydliště respitní pracovnice, která si pro dívky připravila pestrý
program.
25. 4. – 27. 4. 2014 „Cesta tam a zase zpátky“, ZŠ a MŠ Křivoklát
Pobytu se zúčastnilo 12 dětí ze 7 rodin, u 2 dětí byla nutná podpora asistenta, u jednoho dítěte byl nutný zvýšený dohled. Akci vedla Bc. Radka Šmardová. Program byl tematicky zaměřen
na hledání pokladu loupežníka Babinského. Děti si tvořily svého loupežníka z přírodnin, pro21

hlédly si i hrad Křivoklát. Celý víkend provázela bojová hra, děti pomocí nalezených indicíí doplňovaly křížovku, která jim prozradila místo ukrytého pokladu.
4. – 6. 7. 2014 Koclířov
Individuální programu se zúčastnil chlapec z pěstounské rodiny, o které se starala jedna respitní pracovnice.
Tento respitní pobyt byl zorganizován na základě naléhavé potřeby rodiny. Proběhl v Koclířově
v místě bydliště respitní pracovnice, která si pro chlapce připravila pestrý program.
20. 7. – 2. 8. 2014 „Filmově – výtvarný tábor“, RS Modrá kotva Mrákotín u Telče
Letního pobytu se zúčastnilo 18 dětí z 9 rodin, u 2 dětí byla nutná podpora asistenta. Akci
vedli 2 hlavní vedoucí Daniel Zezula a Mgr. Jan Mazák.
Součástí programu bylo 5 aktivit, ve kterých se děti v průběhu pobytu střídaly. Jednalo se
o psaní scénáře, vytváření kostýmů a kulis, natáčení filmu, vytváření hudebního doprovodu
a tvorba odpadních monster, s nimiž secvičily krátké divadelní představení.
10. 8. – 22. 8. 2014 „Malý princ: putování po planetách“, RS Radiměř
Letního pobytu se zúčastnilo 25 dětí ze 14 rodin, u 3 dětí byla nutná podpora asistenta a u 6 byl
nutný zvýšený dohled. Akci vedla jedna hlavní vedoucí MUDr. Dagmar Zezulová. Program byl
pojat jako celotáborová hra na Malého prince a jeho každodenní putování po planetách. Děti
si vyráběly hábit a raketu na putování a poznávaly planetu Smyslovou, Divořečnou, Divadelní,
Válečnou, Očistnou, Hudební, Tvořivou a vlastní. Každá z planet byla něčím významná a nesla
své poselství, které si děti zaznamenávaly do svých souhvězdí.
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3. 10. – 5. 10. 2014 „Jak vycvičit draka“, ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou
Pobytu se zúčastnilo 17 dětí z 8 rodin, u 4 dětí byla nutná podpora asistenta. Akci vedl Lukáš
Daniš. Program byl tematicky zaměřen na vyrábění draků a jejich cvičení, prostřednictvím pouštění na louce. Dále děti vyráběly strom z listí, ježka z listí a hrály různé pohybové hry v tělocvičně.
K výše zmiňovaným vzdělávacím akcím jsme pořádali také několik akcí respitních, které se
odlišují tím, že program pro děti je připraven pouze na dobu, kdy se pěstouni vzdělávají. Přesto
se nedá říci, že by šlo jen o hlídání; děti mají připravený tematicky zaměřený pestrý program
(např. Slet vlaštovek, Z pohádky do pohádky, Halloween…).

Poradenství
V roce 2014 pracovníci Děti patří domů, o.s. poskytli celkem nejméně 39 poradenských konzultací, a to ať v rámci osobní schůzky, telefonního hovoru či prostřednictvím emailu. Některé
z těchto poradenských kontaktů byly opakované. Celkem se jednalo o 20 konzultací k hostitelské péči (nejčastěji pro zájemce o HP) a 19 konzultací k pěstounské péči, přičemž také šlo
nejčastěji o poskytnutí informací případným zájemcům o NRP. Nejméně 8 z těchto konzultací
proběhlo v rámci osobního jednání.
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Činnost pobočky Olomouc
Činnost pobočky v Olomouci se zaměřila v roce
2014, stejně jako v roce předchozím, především na
realizaci vzdělávacích seminářů. Celkem v Olomouci
uspořádala 4 jednodenní semináře, kterých se účastnilo celkem 86 pěstounů. Zpracovávaly tato temata:
Poruchy připoutání; Biologická rodina dítěte v NRP;
Péče o děti vlastní a dříve přijaté a Puberta u dětí
s deprivací. Dále pobočka organizačně zajistila jeden
vzdělávací pobyt rodin v Radiměři na téma Romské
dítě v NRP a podzimní Maminky v Radiměři, na téma
Ženská identita u děvčat v PP. Všechny tyto akce zajišťovala jednatelka pobočky Martina Janalíková. Více
informací o těchto akcích lze najít v části věnované
vzdělávání.
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Zpráva o činnosti DPD v Ústeckém kraji
V Ústeckém kraji jsme po započetí aktivní činnosti organizace v roce 2013 očekávali v roce
2014 zvýšený zájem pěstounských rodin jak o naše akce, které si u pěstounů získaly dobré jméno, tak i o službu provázení. Z toho důvodu byla v roce 2014 zřízena externí kancelář se sídlem
v Teplicích. Na jejím provozu se podílely celkem 2 pracovnice, Alexandra Tichánková a od dubna
2014, jako dobrovolnice, Ivona Kopřivová. Hlavní činnost v regionu Teplice se soustředila do
několika činností: provázení rodin, organizace vzdělávacích akcí, drobné akce pro rodiny či děti
(výlety) a spolupráce s dalšími organizacemi pověřenými k SPOD – síťování služeb.

Dohody o výkonu PP
V roce 2014 začala intenzivní spolupráce s Magistrátem města Teplice. Došlo k postupnému
navýšení rodin, se kterými jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, a to z 1 rodiny
v roce 2013 na celkem 14 rodin, se kterými byla dohoda uzavřena během prvních 4 měsíců roku
2014. V průběhu podzimu došlo k uzavření dalších dvou dohod a k ukončení dohody s jednou
rodinou, a to z důvodu stěhování do zahraničí. Celkem jsme tedy ke konci roku 2014 měli v Ústeckém kraji uzavřeno 15 dohod o výkonu PP.
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Vzdělávací akce
V průběhu roku 2014 jsme organizovali celkem 3 celodenní semináře, 1 seminář půldenní,
1 celodenní akci pro rodiny s dětmi spojenou se vzděláváním a hlídáním dětí (plavba parníkem),
a jeden rodinný pobyt.
Naši nabídku akcí pro pěstouny pravidelně využívají jak klienti DPD, tak i klienti, kteří mají
uzavřenou dohodu o výkonu PP s jinými organizacemi v Ústeckém kraji i mimo něj. Jedná se
především o klienty OSPOD Teplice, OSPOD Ústí nad Labem, a dále klienty organizací OS Květina Duchcov, Náhradní rodiny Ústeckého kraje, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad
Labem, Rodina v centru Nový Bor (Liberecký kraj), Routa (Středočeský kraj). Akcí pro pěstouny
se mohou zúčastňovat také zájemci o některou z forem NRP či rodiny s osvojenými dětmi. Této
možnosti pravidelně využívá jedna žadatelka o PP a dále jedna maminka osvojených dětí.

Další akce
V rámci Klubu Duha se během roku 2014 uskutečnila celkem 4 setkání pěstounů. Při nich se
nejen sdílelo, ale také se řešily problémy, se kterými se pěstounské rodiny potýkají. Tato setkání
byla volná, účast na nich se nezapočítávala do povinného vzdělávání pěstounů. O letních prázdninách jsme v rámci klubu dále uspořádali 3 výlety rodičů a dětí, kterých se zúčastnily 2 rodiny
klientů DPD a další 2 jiné rodiny, klienti OSPOD Bílina a Teplice. Poslední prázdninový den jsme
uspořádali akci pro děti našich klientů - bowling. V prosinci proběhla akce pro děti – Mikulášská.
Malé děti v klubovně zdobily perníčky, velké šly na bowling.
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Spolupráce napříč republikou
NNO Děti patří domů, o.s. v průběhu roku 2014 spolupracovala s řadou dalších organizací
a institucí a účastnila se několika koordinačních skupin a kulatých stolů. Cílem těchto aktivit je
především přenos dobré praxe, sdílení zkušeností, komplexní rozvoj a síťování služeb v NRP.
Z nejvýznamnějších aktivit lze vypíchnout účast na koordinačním setkání doprovodných organizací v Pardubickém kraji, zorganizování setkání organizací a institucí působících v oblasti NRP
Ústeckého kraje a opakované setkávání organizací pověřených výkonem SPOD v regionu Teplice
v Čechách. Dále jde o spolupráci na úrovni jednotlivých orgánů sociálně právní ochrany dětí,
krajských úřadů (Pardubický, Jihomoravský) a s dalšími institucemi.
Kromě těchto opakovaných či pravidelných aktivit se naše kolegyně MUDr. Dagmar Zezulová podílela na zakázce MPSV vypracování Manuálu NRP, a to sice sepsáním kapitoly Podpora
náhradní rodiny. Dále spolupracujeme v pracovní skupině pro vyhledávání pěstounů v Pardubickém kraji, která vznikla pod záštitou vedením krajského úřadu. Cílem této pracovní skupiny
je naplnit právo dětí žít v rodině a minimalizovat traumata, kterými děti procházejí. Ve druhé
polovině roku se MUDr. Dagmar Zezulová podílela lektorsky na projektu MPSV, jehož stěžejní
část bude probíhat v r. 2015. Tento projekt je zaměřen na předávání informací široké odborné
veřejnosti (sociální pracovníci, pracovníci pověřených organizací).
Jedna z našich klíčových pracovnic, Pavla Bažantová, se zúčastnila výcviku v systému příprav
budoucích pěstounů PRIDE v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systémové péče o rodinu a děti“, který realizuje MPSV. V současné době působí jako lektorka příprav
i dalších souvisejících projektů. Pokud to bude možné, předpokládáme využití PRIDE v dalším
vzdělávání i v doprovázení pěstounů v budoucnosti.
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Děkujeme našim donátorům
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Hospodaření
Struktura zdrojů financování v roce 2014
(část z těchto dotací a darů je účelově vázána až k roku 2015)
Úřad práce ČR – státní příspěvěk na výkon pěstounské péče
Reuters Slovakia, spol. s.r.o. v likvidácii
Nadační fond J&T
Nadace komerční banky, a. s.
Nadační fond Veolia
Město Svitavy
Nadace rozvoje občanské společnosti (Fond Jarmily Schulzové)
Auditor Praha, s.r.o.
Manželé Kopřivovi
Pavla Bažantová
AB Plast s.r.o.
Cafe point s.r.o.

2 124 000 Kč
429 699 Kč
350 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

Dále děkujeme našim drobným dárcům a dlouhodobým podporovatelům, mezi jinými také
paní Šeděnkové Marii, manželům Zavřelovým, panu Kylouskovi a mnohým dalším.

Věcné dary
IKEA česká republika – vybavení kanceláře a komunitní místnosti
Zemandlová E. – terapeutická hračka v hodnotě
Tauer Elektro a.s. – mikrovlnná trouba v hodnotě
30

149 982 Kč
8 000 Kč
999 Kč

Náklady a výnosy 2014

Náklady
číslo název
počáteční
účtu účtu
stav
501 spotřeba materiálu
0
502 spotřeba energie
0
512 cestovné
0
518 ostatní služby
0
521 mzdové náklady
0
524 zákon. soci. poj.
0
542 ostat. pokuty a penále
0
549 jiné ostatní náklady
0
náklady celkem
0

obraty
obraty
za období MD za období D
2.028.756
0
35.385
0
111.309
344
1.562.028
0
1.653.444
0
392.825
0
521
0
11.341
0
3.969.729
344

obraty
rozdíl
2.028.756
35.385
110.965
1.562.028
1.653.444
392.825
521
11.341
39.693.875

konečný
stav
2.028.756
35.385
110.965
1.562.028
1.653.444
392.825
521
11.341
3.969.385

Výnosy
číslo název
počáteční
účtu účtu
stav
602 Tržby z prodeje služeb
0
644 Úroky
0
649 Jiné ostatní výnosy
0
682 Přijaté příspěvky (dary) 0
684 Přijaté členské příspěvky 0
691 Provozní dotace
0
výnosy celkem
0

obraty
obraty
za období MD za období D
97.713
1.053.091
0
1.582
0
941
0
627.457
0
600
184.153
2.461.893
281.866
4.145.564

obraty
rozdíl
955.378
1.582
941
627.457
600
2.277.740
3.863.698

konečný
stav
955.378
1.582
941
627.457
600
2.277.740
3.863.698

Hospodářský výsledek za období

-105.687
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Výrok auditora
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Výhledy do roku 2015
V následujícím roce nás čeká zásadní krok: vzhledem ke změně právní subjektivity bude naším
hlavním úkolem a cílem změnit a přijmout nové stanovy spolku.
V přímé práci by se náš spolek Děti patří domů rád zaměřil na stabilizaci poskytování stávajících služeb (provázení, respit, vzdělávání, poradenství), rozvoj vzdělávání na zakázku a usazení
interních procesů organizace dokončující proces profesionalizace. Vzhledem k finanční stabilitě
organizace jsme se rozhodli zvýšit kapacitu doprovázení ze současných 50 na celkových 80 pěstounských rodin, a zároveň – bohužel – navýšení počtu rodin, které doprovází jeden klíčový
pracovník ze současných 16 na 22 pěstounských rodin. Toto navýšení je nezbytné k udržení
vyrovnaného rozpočtu spolku a dlouhodobé kontinuitě organizace. Budeme se snažit, aby se
neodrazilo na kvalitě poskytovaných služeb.
V rámci organizace se velmi těšíme na nové prostory, které budeme v průběhu dubna otvírat
ve Svitavách. Jedná se o atypický objekt se zahradou v zadním traktu jednoho z historických
domů na náměstí Míru (bývalé hospodářské budovy), který nám pronajala Nadace Josefa Plívy,
za což jim vřele děkujeme. Tento krásný prostor plánujeme v průběhu jara zabydlet a zútulnit
a používat především pro výpomoc, respitní pobyty dětí, respitní tábory, kluby, případně i vzdělávání a týmové akce našich pracovníků.
Další novinkou bude spolupráce s Nadačním fondem J&T na projektu Hlas dítěte, kde máme
v plánu vytvořit několik videospotů, které dětem hravou formou přiblíží jejich základní práva.
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S těmito videospoty také souvisí plán dotažení našich nových webových stránek, kde se dopracují záložky „pro děti“ a „pro pěstouny.“ V rámci tohoto projektu se také budeme spolupodílet
na vytvoření vzdělávání sociálních klíčových pracovníků v oblasti práv dítěte v NRP.
Po celý rok budeme také realizovat osvětové aktivity zaměřené na rozšíření povědomí o pěstounské péči a o jejím přínosu pro děti. Půjde mimo jiné o putovní výstavu obrázků dětí z pěstounských rodin doplněnou o autentické výpovědi mladých lidí, kteří v pěstounské péči vyrůstali – úryvky z připravované publikace, dále autorské divadelní představení o vztahu přijatého
dítěte s pěstounkou a besedy o pěstounské péči. Pro zájemce o PP jsou také otevřené některé
naše další aktivity, především odpolední kluby, Maminky a víkendové pobyty rodin.
Vzhledem k velké potřebě sdílení a vytvoření bezpečné skupiny budeme i v r. 2015 organizovat kluby pěstounů, a to nejen ve Svitavách, ale nově i v Teplicích. Do nabídky akcí bychom také
rádi zahrnuli vzdělávání zaměřené na muže – pěstouny a pilotně připravujeme ve spolupráci
s Ligou otevřených mužů i společný pobyt pro muže - pěstouny s jejich dětmi. V oblasti respitní
péče se zaměříme na vytvoření akreditovaného vzdělávání pro respitní pracovníky.
Nadále chceme udržovat úzkou spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi prostřednictvím setkávání koordinačních skupin (Pardubický kraj, Teplický region), Komunikačních mostů
(setkávání NNO v oblasti NRP na národní úrovni) a dalších jednotlivých vzájemných kontaktů.
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kontakty
		
kancelář Svitavy
Nám. Míru 28, Svitavy 568 02
tel. +420 607 445 250
externí kancelář Teplice
Vrchlického 9, Teplice 415 02
tel. +420 608 715 844
pobočka Olomouc
V Olomouci nemáme kancelář
tel. +420 773 788 455

www.detipatridomu.cz
detipatridomu@seznam.cz
detipatridomu@gmail.com

