Výroční zpráva 2009

Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí,
které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí,
které vyrůstají mimo vlastní rodinu.
Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládala nad péčí ústavní
a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska
náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.
Byl to pro nás významný rok - oslavili jsme 15. výročí vzniku naší
organizace, věnovali jsme se rozvoji našich hlavních programů,
úspěšně jsme prošli několika výběrovými řízeními a grantovými
koly a získali jsme významnou finanční podporu na 3 roky od Nadace Sirius. Děkujeme!
Rovněž jsme se stali uznanou organizací pro činnost v oblasti
prorodinných aktivit MPSV. Věříme, že se již konečně společně
podaří prosadit změnu a transformaci systému péče o ohrožené
děti. Budeme rádi, když i naše zkušenosti budou k tomu využity.
Hlavní programy, aktivity a výsledky naší činnosti naleznete na
následujících stránkách.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili, děkujeme našim věrným i
novým dobrovolníkům, kteří společně s námi připravují a aktivně
se podílejí při pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete a již 15 let při nás stojíte.
Za Středisko NRP vše dobré přeje
Věduna Bubleová
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Středisko náhradní rodinné péče o.s.
Statutární orgány a změny provedené v účetním období
Nejvyšším orgánem Střediska je Rada. Její předsednictvo a revizní komise, které jsou navrhovány a voleny zakládajícími členy
Střediska.

Založeno v Praze 12.9.1994
Registrace: pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R u MV ČR
Sídlo: Jelení 91, 118 00 Praha 1
Identifikační číslo 60457937
Svou činnost vyvíjí na území celé ČR.

Složení Rady
Paní PhDr.Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace
Pan Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD., čestný místopředseda Rady
Paní Renata Janíčková, členka Rady
Paní MUDr. Lenka Sýkorová, členka Rady
Paní PhDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady
Paní Mgr. Markéta Dvořáčková, členka Rady

Poslání a cíle:
Středisko náhradní rodinné péče o.s. (dále jen Středisko NRP) se
zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných
životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.
Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládala nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém
náhradní rodinné péče u nás.
Středisko NRP realizuje dva hlavní programy:
I. Program rozvoje náhradní rodinné péče - jeho cílem je snaha
o podporu, rozvoj a propagaci náhradní rodinné péče. Chceme
dosáhnout toho, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném
prostředí, aby náhradní rodinná péče převládla nad péčí ústavní.
Hlavním smyslem projektu je tedy nalézt vhodný způsob zavedení nových typů služeb pro uspokojování základních psychických,
sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže žijícím mimo
vlastní rodinu. Novým náhradním rodinám nabízíme tyto služby:
doprovázení, následnou psychosociální péči, podporu a dlouhodobé psychosociální poradenství.

Získané dokumenty:
Pověření
Dne 21. 6. 2000, pod j.č.23367, přeregistrování v rámci zákona u
hl.m.Prahy pod číslem j.101801/02 a posléze 89853/02 ze dne
16. 9. 2002 a Středisko NRP získalo pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.

II. Program prevence, podpory a pomoci dětem a mládeži žijícím mimo vlastní rodinu. Cílem je přispět ke zkvalitnění trávení
volného času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu a v nových
rodinách, přispívat k sociální integraci, výuce sociálních dovedností, kompetencí a komunikaci, pomáhat a vzdělávat skupinu
mladých lidí odcházejících z ústavní péče. Nabízíme tím i proškolení, získání dalších zkušeností a praxe dobrovolníkům středních,
vyšších a vysokých škol a v neposlední řadě i zaměstnancům firem.

Akreditace
Akreditace MV ČR, ze dne 17. prosince 2008
Č.j.: MV-76365-2, 3, 4/OP-2008

Registrace
Dne 23. 8. 2001 pod j. č.00011136/001/01/S Středisko obdrželo
„Sdělení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů“ za
účelem zpracování údajů.

Rozhodnutí
18. 10. 2007 rozhodnutím pod č. j. 270072/07, získalo Středisko
NRP registraci o sociálních službách na sociální poradenství: Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví, příslušný
k rozhodování podle ustanovení §78 odst. 2 zákona 108/2006 Sb.,
rozhodl o registraci sociálních služeb.
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I. Program
„ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE“

Cílové skupiny

Ze statistických údajů a námi realizovaných dlouhodobých výzkumných sledování a šetření chceme tímto projektem upozornit
a reagovat na nízký počet zájemců o převzetí dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na dobu přechodnou, na nedostatečnou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči na budoucí rodičovství, neznalost a nepochopení specifických potřeb dětí,
které do náhradní rodinné péče přicházejí z ústavního prostředí
či z nefunkčních rodin. Dále reagujeme na specifické potřeby dětí
jiného etnika, dětí věkově starších, nebo potřeby dětí s výchovnými či zdravotními problémy, na nedostatečnou přípravu náhradních rodičů na přijetí minulosti dítěte, v případě pěstounské péče
na nepřipravenost na kontakt s biologickou rodinou. V neposlední řadě chceme poskytnout odlehčující služby v podobě seminářů, přednášek a zavádění nových metod pracovníkům, kteří řadu
let odvádějí náročnou práci ve prospěch ohrožených dětí.

Přímí příjemci:
1. Děti v ústavní péči – důvodem výběru je vysoký počet dětí v
ústavní péči, zejména dětí se specifickými potřebami; tyto děti
potřebují nalézt stabilní místo a bezpečí v kvalitně připravené,
milující a respektující nové rodině (předpokladem je práce s 50
dětmi ročně).
2. Žadatelé o náhradní rodinnou péči – důvodem výběru je, že
ze zákona povinné přípravy jsou poskytovány obecně, bez
ohledu na individuální potřeby, reálné možnosti a očekávání
žadatelů. Péče o žadatele je ukončena formálním zařazením do
evidence. Poté následuje dlouhá, ničím nevyplněná doba čekání na dítě (někdy je to i několik let). (Předpokladem je práce
s 50 rodinami ročně).
3. Osvojitelské a pěstounské rodiny – důvodem výběru je chybějící systém návazných služeb po přijetí dítěte, např. dlouhodobé
psychosociální poradenství, individuální i skupinové doprovázení nových rodin, citlivá práce s rodinami zaměřená na podporu vzniku citových vazeb, na komunikaci mezi členy rodiny,
na podporu identity dítěte a přijetí jeho minulosti či odlišného
etnika. (Předpokladem je 200 -300 náhradních rodin ročně).

V rámci tohoto programu jsme v roce 2009 realizovali tyto
projekty:
• Partnerství, manželství a rodičovství v náhradní rodinné péči
• Děti potřebují rodiče
• Naše romské dítě
• Pražské centrum rodinných služeb
• Psychosociální aspekty biologického, nebiologického a náhradního rodičovství a dobrovolné a nedobrovolné bezdětnosti
• Klub osvojitelských a pěstounských rodin – dobrovolnická
služba
• Infolinka, adopce.com
• Přípravy žadatelů

Nepřímí příjemci:
1. Odborná i širší veřejnost – důvodem výběru je nedostatek úplných informací o NRP, nedostatek kvalitních náhradních rodin,
především pěstounů.
2. Dobrovolníci – důvodem výběru je motivace k dobrovolnické
práci s dětmi vyrůstajícími mimo vlastní rodinu, především při
práci v klubech náhradních rodin, v zajišťování podpory dítěte v novém prostředí, doprovázení při jednotlivých aktivitách
projektu.
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Aktivity roku 2009
1. Základní i odborné sociálně-právní poradenství bylo průběžně
celoročně poskytováno pracovníky Střediska náhradní rodinné
péče prostřednictvím telefonických konzultací, dále pak prostřednictvím e-mailů a konzultacemi na on-line poradnách, v
osobním kontaktu s klienty v klubech, při osobních návštěvách
v našem Středisku NRP, na pobytech, přímo v rodinách, při různých akcích a seminářích a besedách pořádaných naší organizací.
2. Program ke zvyšování odborných znalostí a dovedností - přednášky a semináře - uspořádání série seminářů, přednášek a setkání pro odbornou i laickou veřejnost. Uspořádali jsme sérii
klubů náhradních rodin a celodenní akce pro rodiny s dětmi
jiného etnika.
3. Přednášky pro zkvalitňování vzájemných partnerských vztahů
- uspořádání série rodičovských skupin, příprav na manželství
a partnerství a rodičovství v NRP.
4. Doprovázení dětí a mládeže a služby krátkodobého hlídání
dětí byly pokryty zkušenými proškolenými dobrovolníky, kteří
se účastní, s koordinátorem dobrovolníků, příprav a realizací
naplánovaných aktivit.
5. Jiné inovativní formy - uspořádali jsme mezinárodní konferenci
o nových metodách práce s přijatými dětmi a posilování vzájemných citových vztahů. Zavedli jsme systém individuální i
skupinové arteterapie a pomoc rozpoznání vzájemných složitých vztahů mezi rodiči a dětmi v NRP.
6. Poradny pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství
využily pouze dvě ženy.
7. Aktivity směřující k integraci dětí a mládeže jsme zaměřili především na podporu dětí žijících v dětských domovech prostřednictvím dobrovolnického projektu „Kmotři při dětských
domovech“ a pro děti před vstupem do samostatného života
prostřednictvím projektu „Start do života“.
8. Podpora dobrovolnictví v NRP - dobrovolníci se účastnili v podstatě všech aktivit, kde byly přítomny děti, se kterými po celý
rok pracovali, hráli si a radovali se.
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Výsledky programu za rok 2009
• Osobní poradenství přímo v našem Středisku NRP bylo poskytnuto 140 klientům.
• Z toho převážná většina konzultací se týkala výchovných problémů a adaptace dětí v nových rodinách, právní problematiky
a sociálního zabezpečení rodin s dětmi v NRP. Další výraznou
část klientů tvořili zájemci o přijetí dítěte do náhradní rodinné
péče, kteří se zajímali o základní prvotní informace, jak postupovat při podávání žádosti, co se skrývá za procesem odborného posuzování žadatelů apod.
• O odborné sociální poradenství byl zájem i ze strany dětí, které
vyrůstaly v náhradní rodinné péči a potýkaly se s vlastní identitou, ale i rodičů, kteří zvažovali předat své dítě do náhradní
rodinné péče.
• Konzultace byly také poskytovány studentům a širší veřejnosti zajímající se o problematiku náhradní rodinné péče, včetně
medií.
• Většinou šlo o pomoc při řešení individuálního integračního
programu, nebo výchovných problémů, či vyřízení přiznání
různých dávek.
• Odborné rodinné poradenství na podporu sociální integrace
náhradních rodin jsme rovněž zajistili díky rodinnému poradci,
kterého, v průběhu trvání projektu, navštívilo 8 náhradních rodin. Rodiny docházely na pravidelné individuální konzultace a
pod vedením odborníka řešily své aktuální problémy.
• Dny otevřených dveří pro veřejnost a zájemce o NRP - speciálně vyhrazené dny pro konzultace, určené jako služba veřejnosti, sociálním pracovníkům, pracovníkům z jiných organizací,
studentům apod.
• Kluby osvojitelů a pěstounů - pravidelná setkávání rodin s přijatými dětmi v náhradní rodinné péči s odborným programem
pro rodiče a speciálním programem pro děti.
• Pravidelná skupinová setkávání matek s dětmi v osvojení a NRP
- v průběhu roku, na základě projeveného zájmu klientů (otců)
změněno na Pravidelná setkávání rodičovské skupiny - měsíční
setkávání otevřené rodičovské skupiny, která pracuje pod ve-

•

•

•

•

•

•
•
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dením terapeutického páru - práce se skupinou nad problémy,
které běžný život v náhradní rodině přináší.
Pravidelné semináře pro rodičovské páry s dítětem v NRP - pravidelné semináře zaměřené na podporu partnerství, které nese
tíhu náhradního rodičovství.
Arteterapie - Individuální rodinná arteterapie - významné doplnění aktivit pro rodiny s dětmi - vždy s časovým odstupem
tři po sobě jdoucí terapeutická setkání s rodinou pod vedením
zkušené arteterapeutky - neohrožující způsob komunikace vhled do nevědomého života dítěte.
Tematické semináře - dvoudenní konference „Náhradní rodič a
odborník jako partneři“ určená pro odbornou veřejnost a pro
rodiny s přijatými dětmi v NRP.
Semináře pro rodiny s přijatými romskými dětmi - celodenní
semináře zaměřené na identitu dětí jiného etnika v náhradních
rodinách a na problematiku dětí romského etnika, určeno i pro
zájemce, kteří chtějí přijmout dítě jiného etnika do NRP.
Týdenní vzdělávací kurzy - pobyty maminek s dětmi v NRP s
odborným programem SNRP ve spolupráci s Domem rodin
Smečno.
Doprovodné kulturní vzdělávací programy pro děti v NRP – divadelní a filmová představení, výtvarné kroužky apod.
Rozvoj a podpora dobrovolnictví - proběhl výběr, oslovení a
uzavření smluv se studenty vyšší odborné školy a dále se zaměstnanci lékárny z IKEMu. Uspořádali jsme pro ně semináře
zaměřené na problematiku dětí a mládeže žijící mimo vlastní
rodinu a přípravu a doprovázení v klubech rodičů. Dobrovolníci měli možnost účastnit se všech nabízených seminářů a besed pro rodiče a veřejnost - pracovali pod supervizí.

Personální zajištění programu

Kvantitativní výsledky I. Programu

PhDr. Věduna Bubleová - odborný garant, sociolog, lektor příprav
žadatelů
Alena Vávrová - sociální pracovnice, vedoucí poradny pro rodiče,
lektorka příprav žadatelů a seminářů pro dobrovolníky
Renata Janíčková – finanční a programová manažerka, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Lucie Vránová - právník
Jana Frantíková, Dis. - sociální pracovnice
Mgr. Martina Vančáková - psycholog, vedoucí projektu Naše romské dítě
Doc. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. - klinický psycholog
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná - lektorka
Karin Řeháková - arteterapeut
Alena Šimková - administrativní práce
Mgr. Gabriela Jedličková - speciální pedagog
Mgr. Lada Chaloupková - speciální pedagog, supervizor dobrovolníků
PhDr. Ivana Bernardová - lektorka
PhDr. Petr Šmolka - lektor
MUDr. Jiří Ježek - individuální poradenství, lektor seminářů
Mgr. Jana Hašplová - lektorka
Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová - lektorka
Mgr. Zdena Tmějová - psycholožka, lektorka
PhDr. Lea Paulínová - lektorka
Mgr. Berta Burkoňová - lektorka
Ing. Michael Kruchňa - správa PC

Program rozvoje NRP

311

Osobní poradenské schůzky

140

Osobní intervence ve škole

5

Osobní intervence na úřadě, NNO

3

Osobní intervence v nemocnici

1

Návštěvy v rodině
Kluby náhradních rodičů

8
15

Rodičovská-terapeutická skupina

8

Plavání rodičů s dětmi

8

www.nahradnirodina.cz

95

www.adopce.com

180

www.rodina.cz

144

e-mail poradna

119

Ostatní telefonické poradenství

231

Individuální terapie pro rodiče

19

Rodinná arteterapie

18

Práce na Knize života

8

Respitní výpomoc v rodině

6

Celodenní semináře

7

Celkem rok 2009

Telefonické poradenství- Infolinka

10

Den otevřených dveří

9

Kulturní akce

9

Týdenní pobyt maminek

2

Přípravné kurzy

3

Psychologické vyšetření dítěte

9

Výsledky programu rozvoj náhradní rodinné péče
Ostatní akce (9)
Pobyt maminek s dětmi (2)
Psychologické poradenství (9)
Přípravné kurzy (3)
Semináře (10)

Den otevřených dveří (9)
Semináře pro dobrovolníky (3)

Kluby NRP (15)
Rodinná terapie (62)
Internetové poradenství (419)

Individuální poradenství (140)
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Financování I. programu
Zdroj

Název projektu

Dary veřejnosti, zdroje z minulých let

Podpora činnosti Střediska NRP

MPSV – státní dotace

Partnerství, manželství a rodičovství v NRP

Částka v Kč
88 848,00
540 339,00

Jihočeská univerzita, prostředky GAČR

Biologické rodičovství

32 000,00

HR GURU - benefit program zaměstnanců T-mobil

Podpora činnosti Střediska NRP

39 599,00

Veřejnost

Věcné dary

Veřejnost

Podpora NRP

OPS při Nadaci T. Maxové

Provoz poradenské linky a poradny adopce.com

Dary právnických osob

Podpora činnosti Střediska NRP

Doplňková činnost

Prodej publikací

Doplňková činnost

Poradenství, lektorské práce

131 000,00

Magistrát hl. m. Prahy

Sociální služby

150 000,00

Doplňková činnost

Přípravy žadatelů

DSA Charity

Projekt Děti potřebují rodiče

MV ČR SD

Projekt dobrovolníci v klubech náhradních rodičů

32 000,00

Dary veřejnosti

Příspěvky rodičů v klubech NRP

22 943,50

2 500,00
1 554,00
144 000,00
22 000,00
300,00

95 000,00
152 955,80

Nadace O. Havlové VDV

Projekt Naše romské dítě

Magistrát hl. m. Prahy

Doprovázení náhradních rodin od A do Z

200 000,00

Nadace Táta máma

Doprovázení náhradních rodin od A do Z

314 250,00

Nadace VIA

Podpora Střediska NRP - cena Via Bona
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30 000,00

25000,00

Celkové náklady programu za rok 2009 - 2 024 289,30 Kč
Z toho:
Státní dotace, granty obce a jiných st. institucí - 954 339,00 Kč
Nadace ČR - 369 250,00 Kč
Nadace zahraniční - 152 955,80 Kč
Dary veřejnosti - 155 444,50 Kč
Dary právnické osoby - 22 000,00 Kč
Doplňková činnost - 370 300,00 Kč

Vedlejší doplňková činnost (18%)

Státní dotace, obce (47%)

Dary právnických osob (1%)

Dary veřejnosti (8%)

Nadace zahraniční (8%)

Nadace ČR (18%)
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II. Program
„POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI V ÚSTAVNÍ PÉČI“

Cílovou skupinu tvoří

V České republice je v provozu 232 dětských domovů, ve kterých
žije 8275 dětí ve věku 3 – 18 let (k 31.10.2008). Některé z nich
se daří umístit v náhradní rodině, která jim zajistí citové zázemí,
uspokojení všech fyzických i psychických potřeb. Přesto mnoho
z nich tuto možnost nikdy nedostane. Program pomoci dětem
a mládeži v ústavní péči má snahu přispívat jak ke zkvalitnění
trávení volného času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, tak
nabízí možnost rozvoje pro námi vyškolené dobrovolníky - studenty středních a vyšších odborných škol, gymnázií a vysokých
škol a zaměstnance firem, kteří mají zájem aktivně se zapojit do
řešení daného problému a zároveň získat praxi pro případné budoucí zaměstnání v této oblasti. Dobrovolníci pomáhají nejen aktivně participovat na řešení místních problémů, ale je tak zároveň
podpořen rozvoj jejich osobnosti, zvyšují se jejich kompetence
a schopnosti, stejně jako roste jejich sociální cítění. Za neméně
podstatné považujeme přispění ke zlepšení sociální soudržnosti
a samotné řešení problému izolace dětí žijících v ústavním zařízení, které tímto získají nejen nabídku různorodých volnočasových
aktivit, ale i nové vzory a informace „z vnějšku“.

1. Děti a mládež v ústavní péči ve věku 3-14 let – řeší projekt
„Kmotři při dětských domovech“
2. Mladí lidé před odchodem z ústavní péče do samostatného života – jsou cílem projektu „Peníze pro život – start do života“
3. Děti a mládež žijící v nových náhradních rodinách, především
pak děti jiného etnika – jsou součástí projektu „Kluby náhradních rodičů“.
Projekt „Kmotři při dětských domovech“ je zaměřen na volnočasové aktivity dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu (hlavně v
dětských domovech) a na skupinu proškolených dobrovolníků
z řad studentů středních škol, pravidelně docházejících do konkrétního ústavu v blízkosti svého bydliště a realizujících setkání
zaměřená na výtvarnou, hudební, sportovní či dramatickou činnost. Mnohdy jsou tato setkání rozšířena ještě o předškolní výchovu či doučování.
Cílovou skupinu tvoří:
• děti a mládež v ústavní péči ve věku 3-14 let
• dobrovolníci studenti gymnázia ve věku 15 – více let, kteří, na
základě naší výzvy a oslovení, projeví opravdový zájem o práci
se skupinou dětí žijících v dětském domově.
Dobrovolnická činnost v projektu je dlouhodobá, dobrovolník
pravidelně 1x týdně, na dobu 1,5 hodiny připravuje a zajišťuje,
ve spolupráci s dalšími dobrovolníky, (na jeden dětský domov 3
– 4 dobrovolníci) volnočasové aktivity pro vybrané skupiny dětí
(zpravidla 6 dětí) ve stanoveném dětském domově. Z určené skupiny dobrovolníků je vybrán jeden – jako vedoucí skupiny, ten
pak zpracovává a zasílá pravidelně zprávy o zrealizované aktivitě
koordinátorovi tohoto projektu. Dobrovolník je supervidován,
účastní se pravidelných seminářů, besed a jiných terapeutických
aktivit.
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Aktivity
cího kurzu se seznámí s metodou arteterapie, řešení konfliktů,
problematikou romského etnika, metodou VTI, kriminalitou
mládeže apod., videotréninku interakcí, kriminalitou mládeže,
domácího násilí. Především mají možnost vzájemně se ohodnocovat, sdělit své zkušenosti, postřehy a nápady.
3. Dobrovolníci - skupina dospělých osob, většinou studentů VŠO
nebo VŠ, ale i zaměstnanci firem, kteří mají potřebu pomáhat,
mající i své první zkušenosti s hospodařením, získáváním bydlení apod. a ti, které skupina dětí z dětských domovů oslovila.
Se skupinou dobrovolníků pracujeme již několik let. Při realizaci hry plní roli staršího kamaráda.

V roce 2009 byl projekt realizován ve 4 ústavech – Dětský domov
Racek, Dětský domov Pyšely, Základní škola internátní Olešovice
a Dětský domov Stránčice.
Výsledky dobrovolnické činnosti tohoto projektu:
Celkový počet dobrovolníků v projektu: 40.
Ve všech případech se jednalo o studenty Gymnázia Benešov.
Celkem proběhlo 8 seminářů a supervizí a jeden nábor nových
dobrovolníků.
Počet setkání v rámci volnočasových klubů: 81
Počet hodin strávených dobrovolnickou činností: cca 1224
Průměrný počet zapojených dětí z D za měsíc: 45
Délka 1 setkání se u jednotlivých skupin liší a trvá 60 – 120 minut.

Hlavní dlouhodobé cíle:
1. Zřízení internetových stránek www.odchazim.cz , které jsou určeny mladým lidem žijícím v ústavní péči, umožní všem dětem
z DD v ČR získat základní informace o tom, co je pro ně důležité, kontakty na azylové domy, úřady práce, agentury práce,
poradny, apod.
2. Zřízení diskusního fóra na www.odchazim.cz umožní vzájemné sdílení a výměnu zkušeností např. s dobrovolníky.
3. Možnost zapojit se do korespondenčního kurzu - testy, lekce
zaměřené na problematiku práce, bydlení a hospodaření s penězi, testy angličtiny, osobnosti apod.
4. Zprostředkovat každoročně skupině 45 mladých lidí kontakt s
běžným životem, doplnit jim chybějící návyky, potřeby, komunikační a sociální dovednosti apod.
5. Zorganizovat pro ně výchovně vzdělávací a terapeutické kurzy, kde se seznámí s problematikou: práce, financí, bydlení,
drog, kriminality, psychotického onemocnění, zážitkovými
aktivitami, teambuldingovými aktivitami, sebepoznávacími a
podobnými sociálně komunikačními technikami včetně arte
a muzikoterapie, získají rovněž praktické zkušenosti z banky,
obecního úřadu, úřadu práce apod.

Projekt „Start do života“ vznikl již v roce 2003 a od té doby učíme a pomáháme nenásilnou vzdělávací formou dětem dospívajícím v dětských domovech zorientovat se v prostředí „vnějšího
světa“ a získat schopnost samostatného rozhodování a vypořádání se s množstvím, pro nás zcela běžných, problémů a povinností. Výchovně vzdělávacím školením, semináři a praktickými
nácviky chceme pomoci dětem po odchodu z DD k osamostatnění, nalezení vlastní cesty a hodnot rozvíjet a prohlubovat schopnosti a sociální dovednosti. Během realizace jsme získali cenné
zkušenosti a ověřili jsme metody, které jsou v projektu používány.
Velice se osvědčilo, s uvedenou cílovou skupinou, pracovat systematicky a dlouhodobě.
Cílové skupiny:
1. Děti a mládež žijící v ústavní péči.
2. Vychovatelé, sociální pracovníci a pedagogové, kteří doprovázejí skupinu mladých lidí z DD na vzdělávacích kurzech. Tito
odborníci pracují ve velmi náročném pracovním prostředí, chybí jim možnost získávat aktuální informace např. o výzkumech,
problematice NRP, zkušenostech jiných odborníků, chybí jim
supervize, často trpí komplexem „vyhoření“. Během vzděláva12

Výsledky programu za rok 2009

Úloha dobrovolníků

• Bylo osloveno 126 dětských domovů, prvotní zájem o zapojení
do realizace projektu projevilo 48, smlouva o spolupráci byla
uzavřena s 28 dětskými domovy.
• Korespondenční kurz (dále jen KK) - bylo zpracováno 10 lekcí KK, 6 lekcí se zaměřením na problematiku práce, 1 lekce na
hospodaření, 1 lekce k bydlení a 2 lekce z oblasti rodiny. Každá
lekce byla dále doplněna testem základů angličtiny a osobnostním testem. Do konce roku 2009 byly odeslány 4 lekce KK.
• V květnu 2009 byly zprovozněny a zveřejněny stránky www.
odchazim.cz určené především pro mladé lidi z dětských domovů. Na zpracovávání textů stránek se podílelo mnoho odborníků včetně dobrovolníků, některé informace byly získány
z jiných veřejně dostupných zdrojů, spolupracovali jsme i s Vysokou školou finanční a správní, Městským úřadem pro Prahu
10, odborníky z lékárny IKEM a pracovníky Citibank Europe, plc.
Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
• Do KK se zapojilo 76 osob, aktivně kurz zpracovává 48 mladých
lidí.
• Vzdělávací čtyřdenní pobytový kurz absolvovalo 32 mladých
lidí z 8 dětských domovů.
• Pro odborný doprovod z dětských domovů bylo na vzdělávacím kurzu připraveno a zrealizováno na 20 hodin besed, presentací a odborných přednášek.
• Mladí lidé na vzdělávacím kurzu absolvovali 40 hodin - přípravu na pohovor- každý klient, terapeutický kurz sebepoznání s
využitím metody VTI, arteterapeutický kurz, seminář o problematice šikany a jak se jí bránit z pohledu policie, teambuldinkové aktivity a problematika společenského chování.
• Stránky v průměru měsíčně navštíví 1300 osob.

Do projektu „Start do života“ se v kalendářním roce 2009 zapojilo
7 dobrovolníků. Dohromady odpracovali 240 hodin dobrovolnické práce. Jednalo se převážně o studenty Vyšší odborné školy
sociálně právní. Se studenty byla sepsána smlouva o dobrovolnické službě, bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti a byl pro ně
připraven základní vstupní seminář, který byl následně doplněn o
besedy zaměřené na problematiku mladých lidí před odchodem
z DD a na jejich roli v projektu.
Úkolem dobrovolníků v tomto projektu je pomoci mladým lidem,
kteří odcházejí z dětských domovů, připravit se na samostatný život venku za branami dětského domova. Velká výhoda dobrovolnické práce v tomto projektu spočívá v tom, že dobrovolníci jsou
účastníkům projektu věkově blízcí a mohou jim proto, srozumitelnou formou, předat své zkušenosti z oblasti bydlení, samostatných financí nebo pracovního uplatnění a mohou předat to, s čím
se oni sami setkali.
Projekt „Start do života“ probíhá pobytovou formou a proto jsou
dobrovolníci s účastníky pobytu po celou dobu prakticky neustále v úzkém kontaktu a velká část jejich práce probíhá neformální
cestou.
Vždy dvojice dobrovolníků měla na starosti skupinu mladých lidí
a provázela je celým programem. Absolvovala s nimi všechny
části programu, ať už vzdělávací nebo zážitkové a trávila s nimi v
postatě i všechen volný čas.
Dobrovolníci pracovali velmi obětavě a s velkým nadšením.
Všichni se zapojili na 100%, účastníky projektu motivovali a podporovali během celého pobytu. Všichni dobrovolníci pobyt hodnotili velice pozitivně a získali mnoho nových zážitků a zkušeností. Během pobytu pracovali dobrovolníci pod supervizí s využitím
techniky videotrénink interakcí. Někteří dobrovolníci pomáhali i
při tvorbě textů uveřejněných na nových stránkách www.odchazim.cz, určených pro mladé lidi před i po odchodu z DD.
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Personální zajištění programu

Kvantitativní výsledky II. Programu

PhDr. Věduna Bubleová - odborný garant projektu
Renata Janíčková – manažer a koordinátor projektu, vedení účetnictví, PAM
Mgr. Vladimíra Zmeškalová - manažerka www stránek
Alena Vávrová - sociální pracovnice
Petra Dostálková - koordinátorka dobrovolníků
Helena Kardová - pomocné administrativní práce, textové úpravy
www stránek
Alena Šimková - pomocné účetní práce
Karin Řeháková - arteterapie
PaedDr. Ivana Schmidtová - teambuldingové aktivity
PaedDr. Vladan Vébr - teambuldingové aktivity
MUDr. Jiří Ježek - lektor
Ing. Jan Petržílek - lektor
Věra Velková - pomocné administrativní práce - pobytový vzdělávací kurz
Veronika Šulcová - pomocné administrativní práce - pobytový
vzdělávací kurz

Počet
Dobrovolníci
Odpracované dobrovolnické hodiny

48
1638

Spolupracující dětské domovy

29

Volnočasové aktivity 81

81

Vzdělávací semináře pro mladé lidi z DD
1x 4 dny, 48 hodin

48

Děti na volnočasových aktivitách

14

Celkem rok

540

Mladí lidé z DD v korespondenčním kurzu

75

Mladí lidé na vzdělávacím pobytovém kurzu

32

Semináře pro dobrovolníky

15

Supervize

12

Korespondenční kurz pro mladé lidi před odchodem z DD – lekce: pracovně právní problematika, angličtina, finance a test osobnosti

4

Návštěvníci na stránkách www.odchazim.cz
(provoz od května 2009)

2920

Výsledky programu „Prevence, podpory a pomoci děte a mládeži žijícím mimo vlastní rodinu“
Děti na volnočasových aktivitách (540)
Den otevřených dveří (75)
Dobrovolníci (48)

Odpracované dobrovolnické hodiny (1638)

Spolupracující dětské domovy (29)
Volnočasové aktivity (81)
Vzdělávací kurz, hodin (48)
Vzdělávací kurz mladí lidé (32)
Semináře pro dobrovolníky (15)
Supervize dobrovolníků (12)
Lekce korespondenčního kurzu (4)
Návštěvníci na www stránkách (2920)
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PROGRAM „PREVENCE, POMOC A PODPORA DĚTEM ŽIJÍCÍM MIMO VLASTNÍ RODINU“
Zdroj

Název projektu

Dary veřejnosti, zdroje minulých let

Podpora činnosti Střediska NRP

Částka v Kč
113 943,54

Státní dotace MPSV

Start do života

435 365,00

Dary právnických osob

Podpora činnosti Střediska NRP

Nadace Táta máma

Start do života

Státní dotace MV ČR

Projekt dobrovolnická činnost - Start do života

50 000,00
135 300,00

Státní dotace MV ČR

Projekt dobrovolnická činnost - Kmotři při dětských domovech

UWI - fond Citibank Europe plc.

Projekt Peníze pro život
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12 203,00
41 000,00
469 068,09

Celkové náklady programu za rok 2009 - 1 256 879,63 Kč
Z toho:
Státní dotace - 488 568,00 Kč
Nadace ČR - 135 300,00 Kč
Nadace zahraniční - 469 068,09 Kč
Dary právnické osoby - 50 000,00 Kč
Dary veřejnost - 113 943,50 Kč

Dary veřejnosti (9%)

Dary právnické osoby (4%)

Státní dotace (39%)

Nadace zahraniční (37%)

Nadace ČR (11%)
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Příjmy roku 2009
Zdroj

Kč

%

1 441 907,00

44

Nadace ČR

504 550,00

15

Nadace zahraniční

622 023,89

19

Dary veřejnost

282 388,94

9

60 000,00

2

Státní dotace

Dary právnické osoby
Vedlejší činnost
CELKEM

369 900,00

11

3 280 770,00

100

Vedlejší činnost (11%)

Státní dotace (44%)

Dary právnické osoby (2%)

Dary veřejnost (9%)

Nadace zahraniční (19%)

Nadace ČR (15%)
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Výdaje roku 2009
Položka

Kč

%

Materiál

187 679,00

5,7

81 398,00

2,5

Spotřeba energií
Opravy
Cestovné
Služby
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální
Ostatní náklady
CELKEM

6 462,00

0,2

36 372,00

1,1

862 959,00

26,3

1 658 670,00

50,6

393 819,00

12,0

53 411,00

1,6

3 280 770,00

100
Materiál (5,7%)

Ostatní náklady (1,6%)

Spotřeba energií (2,5%)
Opravy (0,2%)
Cestovné (1,1%)

Pojistné zdravotní a sociální (12%)

Služby (26,3%)

Mzdy (50,6%)

19

20

21

Náš upřímný dík patří:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Magistrátu hlavního města Prahy
Ministerstvu vnitra ČR, odboru prevence a kriminality
United Way International, Citi Foundation
Nadaci VIA
Diplomatic Spouses Association Prague
Státní tiskárně cenin, státnímu podniku
Nadaci Táta a máma
Spolu dětem o.p.s. při Nadaci Terezy Maxové
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadaci Livie a Václava Klausových
HR GURU, s.r.o.
Pracovníkům T-Mobile Cz systém Cafeteria
CCFT Services, s.r.o.
Správě Pražského Hradu
British Councilu
OS Návratu
Pracovníkům lékárny IKEM
Mezinárodnímu festivalu Febio Fest
Kinu Lucerna
Gymnáziu v Benešově
Dětským domovům – Stránčice, Aš, Pyšely, Olešovice, Racek,
Uherské Hradiště, Ústí n/Labem, Cheb, Hodonín, Znojmo, Česká
Kamenice, Nepomuk, Milotice n/Opavou, Hrotovice, Melč, Karlovy Vary, Nymburk, Stará Ves, Mariánské Lázně, Sedlec-Prčice,
Dlažkovice, Nové Strašecí
Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze
Vysoké škole ekonomické v Praze - Centru pro tělovýchovu a
sport
Jedličkovu ústavu a školám
Lačhe Čhave, o.s.

Paní Božence Lisé
Panu Jiřímu Libovi
Panu Ing. Miloši Kinclovi
Panu Ing. Michalu Kruchňovi
Paní Jiřině Tvarochové
Paní Jitce Davidové
Panu Radku Hlavsovi
Panu Kamilu Zmeškalovi
Panu Michalu Černému
Panu Martinu Lisému
Paní Martě Průšové
Paní Janě Bečvářové

Děkujeme všem dobrovolníkům, přátelům a kolegům, kteří
nám již 15 let pomáhají a drží palce.
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