V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI D ĚTI PATŘÍ DOMŮ , O . S ., V ROCE 2008
1. Základní údaje o sdružení
Název:

Děti patří domů, o.s.

Sídlo:

Višňovka 185, 252 03 Řitka

Identifikační číslo:

22682660

Zapsáno u MV ČR pod čj.:

VS/1-1/70 535/08-R

Bankovní spojení:

578 024 359/ 0800

S pobočkou na adrese:

Hradec nad Svitavou 393, PSČ: 569 01

Jednatelé:

Bc. Petr Bittner
Lenka Fořtová LL.B.
MUDr. Dagmar Zezulová

Kontaktní údaje:

tel. 608 663 259,
e-mail: info@detipatridomu.cz

Základním cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech, ochrana práv, zájmů a potřeb dětí.
Dalšími cíli jsou:
•
•
•
•

Zvyšování odpovědnosti a sebevědomí rodičů.
Propojení stávajícího systému služeb pro rodinu a dítě.
U dětí, jejichž biologická rodina selhala, apelovat na rychlé umístění do náhradní rodinné péče.
Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a státní správou, propojení stávajících struktur.
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2. Projekty realizované v roce 2008
A. Respitní péče
Koordinátorka projektu: Lenka Fořtová, tel. 775 325 969, e-mail:
lenka@detipatridomu.cz.
Cílem projektu je vytvoření nabídky chybějících služeb v systému náhradní rodinné
péče. Jedna z věcí, které v systému služeb pro náhradní rodinu citelně chybí, je
možnost odpočinku pro pěstounské a adoptivní rodiče, která by jim umožnila trávit
čas také bez svěřených dětí. Celkové vyčerpání psychických, ale často i fyzických, sil
náhradních rodičů (např. syndrom vyhoření) je totiž odborníky identifikován jako
jedna z podstatných příčin selhávání náhradní rodinné péče v konkrétních
případech. Umožnění vícedenního pobytu dítěte mimo přímou péči pěstounů je
však často oboustranně podmíněno respektováním a zohledněním specifik dítěte
v NRP.
B. Pobyty pro děti
Pobyty pro děti představují konkrétní aktivitu realizovanou především v rámci projektu respitní péče. Pobyty jsou však určeny nejen pro děti z NRP,
ale také například pro děti vyrůstající v ústavech a v případě volných kapacit také pro další děti.
Snažíme se uspořádat dětem příjemný víkend, který si rády zopakují, ne je učit něco převratného nebo s nimi "pracovat". Cílem je zajistit dětem
pohodový a příjemně strávený čas spojený s příjemnými zážitky, a zároveň umožnit rodičům odpočinek bez dětí.
Pobyty vedou jednotliví vedoucí, kteří se průběžně střídají. Vedoucí mívají podporu jednoho i více asistentů na každém pobytu. Vedoucí podílející se
na realizaci jednotlivých pobytů v roce 2007: Lenka Fořtová, Dagmar Zezulová, Petr Bittner, Markéta Havlíčková, Emma Symonová, Michal Šmolka.
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Pobyty pro děti realizované v roce 2008
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 11 pobytů pro děti (případně i jejich rodiče), z toho dva týdenní (v době letních prázdnin) a devět víkendových či
prodloužených víkendových (tedy v rozsahu 2 - 4 noci).
Pobytů se účastnilo celkem 53 dětí z 25 rodin. Velká část dětí se pobytů účastnila opakovaně. Pobyty proběhly pod střídavým vedením celkem pěti
vedoucích za pomoci celkového počtu 12 asistentů (střídajících se na jednotlivých pobytech).
Náklady na pobyty hradily doposud rodiny účastnících se dětí.
Příklad vícedenního pobytu:
Letní tábor s výtvarně-řemeslným zaměřením pro děti z pěstounských rodin a děti se specifickými potřebami proběhl v prvním srpnovém týdnu na
Neratově pod záštitou Sdružení pěstounských rodin z Brna. Tábora se účastnilo 19 dětí, 4 asistenti, 4 vedoucí, 1 lékař. V r. 2009 proběhne výtvarněřemeslný tábor v červenci opět na Neratově, se zaměřením na stejnou cílovou skupinu.

C. Labyrint – podpora hostitelské péče pro děti z ústavů
Koordinátorka projektu: Dagmar Zezulová, tel. 602 457 198, e-mail:
matka.cesta@seznam.cz.
Projekt v úvodní fázi v r. 2008 vychází z přesvědčení, že nejdůležitějším
procesem v přerušení bludného kruhu ústavní výchovy je možnost poznat život
v rodině. Je zaměřen na děti, které není možná umístit do náhradní rodinné
péče jiného typu. Tento projekt je praktickým výstupem výzkumné práce Bc.
Michaely Blahutové „Příčiny dlouhodobého pobytu dětí v ústavní výchově“.
V současné době je do projektu zapojených 5 dětí, které jezdí na hostitelské
pobyty do 4 rodin, 1 dítě udržuje s rodinou pouze písemný kontakt. Jedna
rodina, která má zájem nabídnout hostitelskou péči, prochází prověřováním, s
další je domluven kontakt na leden 2009.
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Příklad realizované hostitelské péče (jména změněna):
Petr je sedmnáctiletý chlapec s nařízenou ústavní výchovou, v DD vyrůstá od svých osmi let. Pochází ze sourozenecké skupiny čtyř dětí, z nichž
nejstarší již opustilo DD. Do rodiny B. dochází v rámci HP od léta 2007.
V rodině B. žije 5 dětí ve věku 13-20 roků, z toho tři jsou v pěstounské péči. Petr studuje střední umělecko-průmyslovou školu, na které studuje i
jeden za synů rodiny B., který se s Petrem ve škole spřátelil. První kontakty rodiny B. a Petra tak probíhaly přirozenou formou. Petr je výtvarně a
hudebně nadaný, s dětmi v rodině si velmi dobře rozumí. Společně plánují možnost jeho bydlení v rodině B. po opuštění DD.
D. Maminky – setkání stávajících i budoucích (náhradních) maminek
„Maminky“ je název pro setkávání pěstounek, adoptivních maminek, žadatelek o náhradní rodinou péči a jejich sympatizantek, které probíhá
zpravidla dvakrát ročně.
V roce 2008 proběhlo pouze podzimní setkání v září na Neratově.
Zúčastnilo se sedmnáct maminek, které využily možnost vyzkoušet si
dekoraci hrníčků v keramické dílně a vyráběly hedvábné šátky technikou
shibori.
Příští setkání "maminek" je plánováno na duben 2009, plánováno je
seznámení maminek s technikou videotrénink interakcí (VTI)
prostřednictvím přizvané akreditované videotrenérky.
E. Poradenství pro náhradní rodiny
Služba poradenství pro náhradní rodiny je součástí a doplňkem dvou
základních projektů sdružení, kterými jsou projekt Labyrint (hostitelská
péče) a Respitní péče. Sdružení bylo založeno zkušenými pěstounkami a
jeho členy jsou také odborníci na problematiku náhradní rodinné péče
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(speciální pedagog, psycholog). Tento odborný potenciál chceme využít ve prospěch náhradních rodin, které s námi spolupracují, a nabídnout jim
odborné poradenství nebo jeho zprostředkování založené na dlouhodobé osobní znalosti dítěte (dětí) a náhradní rodiny.
Současně disponujeme kontakty na odborníky různých oborů, například v oboru dětského lékařství, psychologie, práva, sociální práce, a jsme tedy
schopni dohledat adekvátní podporu pro konkrétní rodinu podle její aktuální situace.
Podmínkou poskytování poradenských služeb je vždy zájem ze strany rodiny o takovou službu. Rodiny se mohou zapojovat do aktivit sdružení
(respitní pobyty nebo hostitelská péče) i v případě, že z nějakého důvodu nemají zájem nebo potřebu využít také poradenství.
Nabízíme také základní poradenství a zprostředkování kontaktů pro
kteroukoli náhradní rodinu nebo zájemce o náhradní rodinnou péči, kteří
s námi dosud nejsou v kontaktu.
Nabízíme poradenství zejména v těchto oblastech:
- výchova a specifické obtíže dětí v NRP
- přijetí a adaptace dítěte v náhradní rodině
- systémové a legislativní podmínky pro žadatele o NRP
- speciálně-pedagogické poradenství
- psychosociální poradenství
- zprostředkování kontaktů na specializované odborníky

3. Údaje o členství ve sdružení
k 01.03.2008
Členové
5
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k 31.12.2008
6

4. Propagace činnosti
Veřejnost o své činnosti informujeme prostřednictvím webových stránek www.detipatridomu.cz, formou tištěného letáku, rozesíláním informačních
dopisů a e-mailů rodinám a organizacím vedeným v databázi sdružení, rozesíláním informací o poskytovaných službách jiným nevládním neziskovým
organizacím i sociálním pracovníkům pro NRP, uveřejňováním informací o činnosti či jednotlivých projektech sdružení v tisku (např. Průvodce
náhradní rodinnou péčí) a při osobních setkáních s náhradními rodinami i s osobami aktivními v oblasti náhradní rodinné péče.
5. Granty
V roce 2008 se sdružení účastnilo tří grantových řízení, finanční prostředky z těchto řízení nezískalo.
6. Úskalí činnosti
Sdružení se celoročně potýká s nedostatkem financí. Vzhledem k rozsahu činnosti vyvstává potřeba získat alespoň jednoho zaměstnance na plný
úvazek pro zajišťování agendy sdružení. Dále je nutné získat finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na pobyty pro děti v rámci projektu
Respitní péče a na vybavení základny sdružení, která bude k dispozici od ledna 2009.

7. Předpoklad rozvoje činnosti sdružení v roce 2009
V projektu Labyrint plánujeme rozšíření spolupráce s dalším jedním až dvěma dětskými domovy.
V projektu Respitní péče využijeme nemovitost v jižních Čechách, která bude od ledna 2009 sloužit jako ubytování při pobytech pro děti a jako letní
táborová základna a bude k dispozici po dohodě také členům sdružení a náhradním rodinám jako místo ke trávení např. víkendu nebo dovolené.
V souvislosti se zřízením této základny bude nutné zajistit finanční prostředky na vybavení chalupy tak, aby splňovala požadavky na úspěšnou a
nezávadnou realizaci pobytů s dětmi. Možností je získání peněz z grantů či nalezení sponzora/sponzorů nákupu konkrétního vybavení chalupy.

Zpracovala Lenka Fořtová
Dne 31. prosince 2008
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