
doprovázení pěstounských rodin

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018



Úvodní slovo

Vážení a milí, 

v roce 2018 došlo v organizaci Cestou necestou k řadě významných událostí. Došlo ke stabilizaci v samém srdci organizace, jelikož se podařilo dotáhnout a upevnit 
vnitřní procesy, které byly vzhledem k postupnému růstu organizace nezbytné jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti personální. 

Pro pobočku Doprovázení pěstounských rodin byl významný milník loňského roku proces stěhování z Plzeňské na Zborovskou ulici, který přinesl větší a příjemnější 
prostory. V rámci stěhování se ještě více potvrdila spolupráce s MČ Prahou 5. Pobočka prošla začátkem roku 2018 inspekcí kvality s velmi dobrým výsledkem. Krizové 
centrum pro rodinu prošlo personální proměnou a stabilizací. Neméně významným krokem bylo vytvoření pracovního místa pro psychologa jako interního pracovníka 
pobočky. Obě pobočky prošly kontrolou z Magistrálu hlavního města Prahy. V obou pobočkách dochází plynule k rozšiřování pracovních týmů o velmi kvalitní a kom-
petentní pracovníky. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem pracovníkům Cestou necestou, protože to nejcennější, co v organizaci jako je naše máme, je lidský kapitál, na kterém záleží 
to, jak služby budou vypadat. Děkuji také našim štědrým dárcům, kteří nám skrz svou podporu dávají důvěru, jíž si velmi ceníme. 

Věřím, že se nám podaří i příští rok jít správným směrem, pokračovat s naší vizí v naší cestě. 

   Irena Ondrušová
 ředitelka organizace



O nás

Cestou necestou, z.ú. se již 8. rokem pilně věnuje práci měnící život dětí k lepšímu. 

Na zřeteli má stále svůj cíl. Pomáhat vytvářet zdravé prostředí vlastní nebo náhradní rodiny a tím dát dětem šanci prožít šťastné dětství. 

Tuto naši snahu realizujeme prostřednictvím komplexní, psychosociální podpory ohroženým rodinám, která je realizovaná ambulantní a terénní formou. 

Zmíněnou podporu tvoří zejména všestranná pomoc rodinám, aby mohly rozvíjet svůj potenciál, s důrazem na sociální a emocionální rozvoj jednotlivých členů rodiny 
a posilování vzájemných vztahů různými formami.

Naše cíle naplňujeme ve dvou základních programech.

• Krizové centrum pro rodiny s dětmi, jehož hlavním obsahem je pomoc a podpora rodinám, které se ocitly v dlouhodobě krizové situaci, včetně rodin, 
ve kterých jsou děti ohroženy týráním, zneužíváním či zanedbáváním. 

• Doprovázení pěstounských rodin, které podporuje dobré fungování náhradní rodiny tak, aby děti svěřené do náhradní rodinné péče mohly vyrůstat ve 
stabilním a citově vřelém prostředí.

Nedílnou součástí naší práce je vzdělávání odborníků a osvěta.

Také v roce 2018 jsme realizovali školení Komunikační bedna, v rámci něhož bylo proškoleno 63 osob. Jedná se o akreditovaný seminář, který představuje soubor metod 
pro zjišťování přání, názorů a potřeb dětí. 



Status

Cestou necestou je na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy organizací pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí) v následujícím rozsahu:

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

• Výkon činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

• Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud s touto osobou Cestou necestou z.ú. 
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Svoji činnost dále realizujeme na základě registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2008 Sb., o sociálních službách.



Principy naší práce

Při naší práci se řídíme následujícími principy.

• Ochrana práv a zájmů dítěte – zájem dítěte je vždy předním hlediskem při jakékoliv naší činnosti.

• Princip důstojnosti a individuality – pracovníci přistupují ke klientům s respektem a úctou. Uplatňují rovnocenný přístup ke všem, zohledňují 
různorodost klientů a jejich aktuálních potřeb. 

• Princip důvěrného vztahu – vytvoření důvěrného vztahu vnímáme jako nedílnou součást naší práce. Pracovníci budují a upevňují vztah důvěry se svými 
klienty.

• Princip ochrany soukromí – pracovníci se chovají diskrétně, respektují a dodržují závazek mlčenlivosti.

• Princip profesionality – pracovníci se řídí základními principy sociální a terapeutické práce, respektují lidská práva dle Listiny základních práv a svobod 
a práva dětí vyplývající s Úmluvy o právech dítěte, průběžně se vzdělávají, účastní se tematických setkání a konferencí. 

• Princip týmové spolupráce – efektivitu naší práce stavíme na týmové spolupráci. Ta nám umožňuje úspěšně a smysluplně dosahovat stanovených cílů. 
Budujeme tým, kde panuje dobrá atmosféra a vzájemná důvěra.





Krizové centrum pro rodinu

V roce 2018 již osmým rokem Krizové centrum pro rodinu nabízelo své odborné služby ohroženým rodinám a dětem s cílem najít cestu k tomu, aby děti mohly žít ve 
stabilním, bezpečném a citově vřelém rodinném prostředí.

V první polovině roku jsme se potýkali s personálním podstavem, kdy v našem týmu nebylo obsazeno jedno místo sociálního pracovníka. I přesto se nám dařilo zajiš-
ťovat službu v plném rozsahu. Od června 2018 se součástí našeho týmu stala Radka Pavlovská, výborná sociální pracovnice, která velmi rychle naskočila do provozu 
a začala spolupracovat s klienty. Během první poloviny roku došlo k obměně na pozici psycholožky, kdy dlouholetá kolegyně Ivana Janišová odešla do důchodu a na její 
místo nastoupila Katka Papoušková. 

Během prázdnin jsme byli již v plném počtu a mohli jsme se tedy věnovat klientům a jejich trápením zcela naplno.

V roce 2018 se nám povedlo propracovat metodiku vyhodnocování aktuální situace u dětí a jejich ohrožení, za což patří velký dík právě Katce Papouškové a další naší 
psycholožce Zuzce Chomové. Začali jsme realizovat semináře pro veřejnost s rozvodovou tematikou, které se setkaly s dobrými ohlasy. Novou roli si u těchto seminářů 
vyzkoušeli naši výborní terapeuti Karel Červinka a Markéta Řeřichová. Nastavili jsme nový systém práce s celou rodinou, kdy se ještě více zaměřujeme na práci s celým 
rodinným systémem dítěte.

K nemilým událostem v roce 2018 patřilo opakované vytopení kanceláře, kterou jsme nemohli používat více jak 6 měsíců. Na druhou stranu se nám podařilo díky podpo-
ře Nadace ČEZ prostory Krizového centra pro rodinu rozšířit o novou konzultační místnost a zvýšit tím možnost počtu konzultací v jeden okamžik. Nadace Avast nám 
poskytla prostředky na potřebné dovybavení prostor, aby se u nás klienti cítili příjemně a měli dostatečné pohodlí.

Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou bylo v roce 2018 osloveno celkem 82 rodinami se zájmem o spolupráci. 63 rodin bylo přijato do některého z programů. 
Celkem byla v roce 2018 realizována spolupráce se 108 rodinami, tj. se 191 dospělými osobami a 188 dětmi.

V roce 2019 budeme pracovat i nadále na zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Rádi bychom se více zapojili do diskuse ohledně legislativních úprav v tématu ohrože-
ných dětí. Jako velmi problematické vnímáme především téma psychického násilí páchaného na dětech v náročných rodičovských sporech.



Psychosociální podpora pro rodinu

Program je realizován prostřednictvím registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je určena rodinám s dětmi z Prahy, kterou ovlivňuje dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami. Základním cílem je 
posílit rodinu takovým způsobem, aby byla schopna plnit své základní funkce a samostatně zvládala běžné činnosti spojené s každodenním životem a péči o dítě. Služba 
je realizována ambulantní a terénní formou v přirozeném prostředí rodiny.

Součástí služby je i poskytování potravinové a materiální pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 72 138 nezjišťováno

Intenzivní spolupráce se smlouvou 21 26 42

ČINNOSTI

Počet hodin přímé práce 631

Počet hodin práce ve prospěch klienta 333

Nerealizované schůzky (klient nedorazil) 61



Jak to vypadá v praxi

Pracovnice OSPOD nás pozvala na společné setkání s panem T., protože pro něj hledala podporu v jeho náročné situaci. 

Pan T. má dceru Natálku, které je 13 let. S dcerkou žije tatínek sám, maminka se o Natálku nezajímala, neplatila na ni ani výživné. Pan T. má pouze dávky v hmotné nouzi. Dříve 
pracoval jako úředník, ale v posledních dvou letech začal trpět vážnými depresivními stavy, pro které byl i několikrát hospitalizován. Natálka byla v době hospitalizací umístěna 
v Klokánku. Specifické problémy přináší i handicap Natálky, která navštěvuje školu pro sluchově postižené.

Na začátku naší spolupráce žil pan T. s Natálkou na ubytovně, ze které měli však v krátké době odejít, protože neměli na placení předraženého nájemného. Na panu T. bylo 
patrné, že poskytování sociální služby nepřijímá dobře. Opakovaně se snažil všechny přesvědčit, že nic nepotřebuje, že situaci zvládne sám, nechtěl se cítit nekompetentní, 
neschopný.

Pro vytvoření dobré spolupráce bylo zpočátku potřeba vytvořit dobrý vztah mezi pracovnicí a panem T. a nastavit spolupráci tak, aby pan T. vnímal, že je stále dobrým otcem, 
i když si „nechává pomoci“ od sociální pracovnice. Pro zklidnění situace bylo důležité poskytování materiální a potravinové pomoci. Pracovnice s panem T. postupně pracovala 
na stabilizaci sociální situace, kdy se snažili společně zajistit podporu z různých možných zdrojů. Velkým problémem se stalo zajištění bydlení pro rodinu. Pan T. by rád praco-
val, ale jeho zdravotní stav mu to neumožňoval. I během spolupráce byl opět hospitalizován. Během této doby se podařilo zajistit pro Natálku místo na internátu školy, takže 
nemusela odejít do Klokánku a zůstala tak v prostředí, které znala. 

Vedle sociální situace se pracovnice zaměřovala i na práci s Natálkou, která neměla žádné jiné aktivity než školu. Natálka si přála být v kontaktu s maminkou, což se také 
povedlo uskutečnit. Důležité bylo vysvětlit panu T., že kontakt s maminkou, byť není zcela dokonalá, je pro Natálku důležité. 

V současné době má rodina kde bydlet, pan T. má zajištěn invalidní důchod a pobírá potřebnou sociální podporu. Postupně se dařilo najít a zajistit dostupné a vhodné volno-
časové aktivity, Natálka si našla kamarádku a k mamince jezdí občas na víkendy. 



Dítě v hlavní roli

Komplexní terapeutický program pro děti, které mají psychické či výchovné problémy, nebo je jejich vývoj ohrožen zanedbáváním, týráním a zneužíváním ze strany 
blízkých či konfliktní situací mezi rodiči.

Cílem programu bylo vyhodnotit aktuální psychický stav dítěte, jeho potřeby a možnosti jejich naplnění a poskytnout dítěti podporu pro zvládnutí náročných situací 
a snížení psychického napětí.

Program nabízí především individuální terapeutickou podporu pro dítě, poradenství a podpůrnou terapii pro rodiče, rodinnou terapii a psychologické vyhodnocení po-
třeb dítěte.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 59 84 70

ČINNOSTI Počet hodin

Individuální terapie u dětí 212

Poradenství pro rodiče 293

Rodinná terapie 117

Komplexní vyhodnocení potřeb a ohrožení dítěte 83

Počet hodin je uveden jako součet hodin přímé práce i práce ve prospěch konkrétního klienta.



Jak to vypadá v praxi

David je devítiletý kluk, který se do naší terapeutické péče dostal z důvodu psychických problémů (hluboké smutky, neochota chodit do školy, sebepoškozování, zmiňování 
sebevraždy atd.)

David je dle maminky hodně zakřiknutý, bojí se být sám, mluví o tom, že je k ničemu, ve škole ho děti šikanují. Během vyhodnocení bylo zjištěno, že David je výrazně úzkostný, 
má obavy z lidí, není schopen vyjadřovat jakékoliv negativní emoce. Maminka má významné sociální problémy. Velmi důležitou postavou v rodině je babička. V neposlední řadě 
bylo zjištěno, že mamince zemřelo před 10 lety dítě. Vyhodnocení rozkrylo, že rodinný systém kolem Davida má velkou zátěž, kterou přenáší nechtěně a nevědomě na Davida. 
Byla doporučena intenzivní terapeutická práce s Davidem, maminkou i babičkou. 

Maminka dostala podporu směrem ke zlepšení sociální situace, terapeutem byla podpořena ke zpracování ztráty dítěte, což mělo za následek snížení úzkosti vůči Davidovi. 
Babička dostala prostor pro sebe a byla posílena ve snížení patologické ochrany Davida. David dostával a stále dostává terapeutickou podporu směrem ke zvýšení vlastního 
sebevědomí a sebehodnocení. David po 3 měsících uměl již lépe projevovat vlastní emoce, dokáže světu říkat, co se mu nelíbí, učí se přiměřeně věku chránit sám sebe. 

Celá rodina se postupně zklidňuje, Davidův psychický stav se zlepšuje, usmívá se a začíná si užívat svého dětství.

 



Rodiče, domluvte se

Program se zaměřuje na psychologické a sociální poradenství pro rodiče, kteří se rozvádějí/rozcházejí nebo jsou ve vzájemném konfliktu a nedaří se jim vést konstruk-
tivní rodičovský dialog.

Cílem programu je, aby rodiče měli informace o svých možnostech v dané situaci, chápali potřeby svých dětí při rozchodu rodičů a byli schopni základní domluvy smě-
rem k dětem a nastavování nových pravidel ve vzájemném rodičovském fungování.

Program nabízel odborné psychologické a sociálně právní poradenství v oblasti rozvodu a rozchodu rodičů, rodinnou terapii, zprostředkování potřebných odborných 
služeb a dva semináře s danou problematikou.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 16 25 14

Osob na seminářích 20

ČINNOSTI Počet hodin

Poradenství a podpůrná terapie pro rodiče 136

Semináře 4

Počet hodin je uveden jako součet hodin přímé práce i práce ve prospěch konkrétního klienta.



Jak to vypadá v praxi

Přichází matka na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, kde navrhují pro syna terapeutické vedení. Syn ve škole neprosperuje a odmítá pracovat v hodině. 

Rodina prochází složitým obdobím rozvodu, kdy matka podala návrh k soudu. Paní V. si dlouhodobě stěžovala na soužití s manželem, což vygradovalo až do jejich odluky. 
V současnosti má nového přítele a i to je komplikací v rodinných interakcích. V našem Centru je jí doporučováno, aby rozvod byl řešen klidnou cestou bez přílišného zapojování 
právníků, aby se konflikt rodičů nestupňoval. Pan V. není s rozvodem zajedno s paní V.

V rodině je ještě jedno dítě, kromě desetiletého Marka je v rodině dvanáctiletá dcera, obě děti jsou ze současného manželství. Marek nového partnera matky odmítá, nechce 
s ním trávit čas a má silnou averzi. Dcera je v tomto ohledu klidnější, matku chápe a je nápomocná. S bratrem se často dohaduje, Marek jí provokuje a sestra se ho snaží 
umravňovat, což Marek bere jako provokaci. 

V našem zařízení byla rodina přijata do programu “Rodiče domluvte se“, kdy jeden pracovník měl jako terapeut i jako klíčový pracovník rodinu pod svým vedením. Nejprve bylo 
několik sezení s matkou, kdy se společně probrala rodinná situace, a na základě porozumění byla doporučena změna vztahování se k synovi, jak ze stran matky, tak ze stran 
přítele matky. Terapeut doporučil společné setkání (matka, obě děti a terapeut), proběhla dvě sezení, na kterých se ošetřovaly vzájemné vztahy a způsob komunikace. Terapeut 
podpořil sourozeneckou a rodinnou soudržnost, zdravou vřelost a náklonost, kterou vůči sobě ve své podstatě chovali. Nakonec se rodinná situace postupně uklidnila. Paní 
V. s bývalým mužem našla vhodný způsob dorozumívání a Marek postupně přijal nového partnera matky. Na posledním setkání se terapeut domluvil s paní. V, že není další 
intervence potřeba a v případě změny se na nás obrátí. 



Návrat dětí do biologické rodiny

Sociální a terapeutická podpora rodinám, jejichž dítě je umístěno v náhradní péči. 

Cílem programu byla podpora při návratu dítěte do původní rodiny, zlepšení vztahu a kontaktu mezi rodiči, dítětem nebo pečující osobou a pomoc při zlepšení sociální 
situace původní rodiny.

Aktivity se zaměřují jak na podporu v oblasti sociální, tak na oblast vztahovou, neboť vztahy mezi dětmi a jejich rodiči jsou často narušené, zatížené náročnými zážitky 
a zkušeností s odebráním dítěte.

Program poskytoval pomoc při zorientování se v aktuální situaci a podporu při jejím řešení, a to především prostřednictvím poradenství, doprovodů, individuální terapie 
a poradenství pro rodiče, popř. rodinné terapie a podpůrných setkání rodiče s pečující osobou.

KLIENTI Rodina Dospělí Děti

Celkový počet 18 21 25

ČINNOSTI Počet hodin

Sanace rodiny 113

Terapie a poradenství pro rodiče 70

Individuální práce s dětmi 25

Rodinná terapie 13



Jak to vypadá v praxi

Paní Lence byla návštěva našeho zařízení doporučena ze strany OSPOD kvůli odebrání čtyř dětí a svěření těchto dětí do péče nejdříve otce, poté ústavu. 

Paní Lenka byla velmi zmatená, s výbušnou energií, silně zrychlená, se zabíhavým myšlením, přítomnosti terapeutky během prvních sezení jakoby nevěnovala pozornost. Byla 
uprostřed svého světa, kolem kterého panovala nespravedlnost a zlo. Cítila se jako osamělý bojovník v chaosu vnějšího i vnitřního světa.

Během sezení se postupně začala orientovat na terapeutku, vnímala její přítomnost, naslouchání a pozornost, která jí zjevně v reálném světě chyběla. V terapeutickém procesu 
bylo nutné trpělivě a otevřeně odžívat negativní emoce a postoje, vytrvat v kotvení v prostředí terapie, které se stávalo více jasnějším, konkrétnějším a především bezpečnějším.

Získáním pozměněného pohledu na svůj život, posílením sebepřijetí a hranic začala energie proudit klidnějším tempem a bylo možné vést terapii, společně se silnou podporou 
našich sociálních pracovníků, ke konkrétním krokům v reálném životě. 

Paní Lenka postupně ukazovala sobě i světu, že jako matka dokáže být stabilní a kompetentní, děti se s matkou vídaly stále častěji a intenzivněji se navazovala rodinná pouta. 
Podaným žádostem bylo vyhověno, děti se vrátily k matce a nyní spolu prožívají obyčejné i vzácné chvíle každodenního života.





Doprovázení pěstounských rodin

Cestou necestou je osobou pověřenou Magistrátem hlavního města Prahy k doprovázení pěstounských rodin dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí, v platném znění. S rodinami spolupracujeme na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Poskytujeme také služby pěstounům 
s dohodou uzavřenou s jinou doprovázející organizací nebo OSPOD.

Nadále platí, že po pěti letech působení v oblasti doprovázení pěstounských rodin:

• patříme mezi jednu ze čtyř nejvýznamnějších doprovázejících organizací v Praze

• zpětná vazba OSPODů a rodin na námi poskytované služby je výrazně pozitivní

• máme dobře propracovaný systém podpory rodiny, kterou se snažíme co nejvíce motivovat k aktivnímu přístupu jak k vlastní situaci a těžkostem, tak 
k vedení dětí k soběstačnosti

• zájem pěstounů i OSPODů a organizací o naše služby přetrvává



Jak Doprovázení funguje

Spolupráce s pěstounskými rodinami probíhá tak, že každá rodina má z týmu Doprovázení pěstounských rodin přidělenou svoji sociální pracovnici, tzv. klíčovou 
pracovnici. Ta je s rodinou v osobním kontaktu nejméně jednou za dva měsíce, obvykle se setkávají přímo v domácnosti rodiny. Kontakt může být i častější, podle 
potřeb rodiny. Mezi setkáními probíhá také telefonická či e-mailová komunikace. 

Klíčová pracovnice při setkáních hovoří se členy rodiny a zjišťuje, jak se rodině daří a co aktuálně potřebuje. Podle toho nabízí svoji podporu či jinou formu pomoci či akti-
vit, např. účast dětí na našich akcích, psychoterapii pro pěstouny, dítě či celou rodinu, zprostředkování odborných služeb jiných institucí apod. Pomáhá pěstounům také 
s výběrem vhodných vzdělávacích akcí, aby tak jejich zákonná povinnost rozšiřovat své kompetence v oblasti péče o dítě měla současně co největší praktický přínos. 



Co je v Doprovázení pěstounských rodin nového v roce 2018

V roce 2018 prošlo Doprovázení pěstounských rodin úspěšně inspekcí standardů kvality ze strany Úřadu práce a kontrolou Magistrátu hl. m. Prahy. Doporučení ze 
závěrů inspekce i kontroly byla zapracována do metodických postupů doprovázení a zavedena do praxe. 

V prvních měsících roku 2018 se náš tým rozšířil o dvě kolegyně na nově zřízených pozicích: přibyly k nám Mgr. Barbora Čeledová jako interní psycholožka a psychote-
rapeutka a Mgr. Dana Nalevanková jako čtvrtá klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny.

Dvě sociální pracovnice a dvě psychoterapeutky týmu Doprovázení v červnu úspěšně ukončily dvouletý výcvik MPSV Specifika péče o děti v náhradní rodinné 
péči, zaměřený na poruchy attachmentu (citové vazby, připoutání) u dětí v pěstounských a osvojitelských rodinách. Tím jsme získali unikátní možnost pracovat s dětmi 
a rodinami „tandemově“, jak na úrovni poradenské, tak na úrovni terapeutické.

Na jaře a na podzim jsme pořádali další dva víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin a v létě jeden týdenní. Společný čas jsme s nimi trávili na Kokořínsku, v Kr-
konoších a v Českém ráji. Pobytů se účastní jako vedoucí všechny klíčové pracovnice týmu, interní psycholožka a vedoucí, které zdatně doplňuje zkušený a osvědčený 
tým externích spolupracovníků. Zájem o pobyty mezi dětmi a rodinami stále roste; kromě dobře tráveného času dospělých a dětí společně je také velmi přínosný pro 
rozvíjení vztahů mezi dětmi, které mají přesah i do jejich běžného života po návratu z pobytů.

V listopadu se pobočka Doprovázení pěstounských rodin přestěhovala z úplně prvního pracoviště Cestou necestou od roku 2011 do nových prostor na adrese Zbo-
rovská 40, Praha 5. Od září jsme prostory rekonstruovali tak, aby mohly dobře sloužit jak pracovnímu týmu, tak klientům.

Doprovázení pěstounských rodin v roce 2018 v číslech:

• k 1. 1. 2018 – 73 pěstounských rodin / k 31. 12. 2018 – 79 pěstounských rodin 

• k 31. 12. 2018 – 74 rodin z hl. m. Prahy, 5 rodin ze Středočeského kraje 

• poměr příbuzenské a nepříbuzenské pěstounské péče: 
87 % příbuzenská pěstounská péče: 13 % nepříbuzenská (zprostředkovaná) pěstounská péče 



Činnosti, které realizujeme v rámci podpory pěstounských rodin: 

• pomoc a podpora pro děti a rodiny, sociální práce s rodinami

• poskytování psychologické a psychoterapeutické podpory pěstounům, dětem i rodinám 

• pomoc při řešení složitých životních situací v rodinách pěstounů

• pomáháme pěstounům vyhledávat příležitost odpočinout si od péče o děti

• pořádáme pobytové akce pro děti, kdy dětem umožňujeme vytvářet a rozvíjet sociální vztahy ve vrstevnické skupině dětí s podobným životním 
příběhem 

• vzdělávání pěstounů v rámci zvyšování jejich výchovných kompetencí

• poradenství pro pěstouny v oblasti péče a výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí

• podpora ve vzdělávání a školní přípravě pro děti a pěstouny přímo v rodinách

• asistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou dítěte

• zprostředkování konzultací v různých poradnách, např. dluhová aj., případně i doprovod na tyto konzultace

Základním principem naší práce jsou osobní vztahy s rodinami založené na důvěře.

Snažíme se motivovat rodiny k aktivnímu a odpovědnému přístupu k vlastní situaci a potížím.



Vzdělávání pěstounů

Doprovázení pěstounů Cestou necestou pomáhá pěstounům naplňovat zákonnou povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok. Organizace připravuje pro pěstouny 
vzdělávací semináře a v případě imobility pěstounů realizuje individuální vzdělávání přímo v rodinách. Obsah vzdělávacích aktivit je cíleně zaměřován na aktuální 
potřeby pěstounů, často identifikované v rámci spolupráce klíčových pracovnic s rodinami. Vzdělávání vedou odborníci s lektorskou praxí v oblasti náhradní rodinné 
péče. Probíhá v příjemných prostorách komunitního centra na Praze 5. Na dobu vzdělávání zajišťujeme pěstounům po předchozí dohodě také hlídání dětí.

Nabídku vzdělávání pořádaného Doprovázením pěstounů Cestou necestou využívají též pěstouni, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinými 
organizacemi nebo OSPOD. Ze zpětných vazeb účastníků, sociálních pracovnic jiných organizací a příslušných OSPOD vyplývá, že vzdělávání s Cestou necestou je mezi 
pěstouny hodnoceno jako kvalitní, prakticky využitelné, příjemně komorní a smysluplné. Toto potvrzuje i fakt, že si externí pěstouni naše semináře sami vybírají a opa-
kovaně se na ně přihlašují. 



Vzdělávání pěstounů s Cestou necestou – „vzdělávací“ příběh pana D.

Pěstoun pan D. absolvoval krátce po podepsání dohody o výkonu pěstounské péče s Cestou necestou úvodní setkání s koordinátorkou vzdělávání za účelem sestavení vzdělá-
vacího plánu. Pěstoun na setkání hovořil o své rodinné situaci, o vnukovi, který mu byl svěřen do pěstounské péče, a o tom, jak se vypořádává s nároky ve výchově a péči o něj. 

Na základě rozhovoru s pěstounem koordinátorka vydefinovala oblasti vzdělávacích potřeb pěstouna a panu D. doporučila semináře, které jsou obsahem blízké vydefinovaným 
vzdělávacím potřebám pěstouna. 

Panu D. byly též z důvodu aktuálně náročné rodinné situace nabídnuty individuální psychologické konzultace, které však i přes možný přínos odmítl z obavy z toho, aby nebyl 
stigmatizován jako pěstoun, který péči nezvládá nebo má psychické potíže a potřebuje psychologa. 

Nicméně vytipované semináře se panu D. zdály zajímavé, proto s přihlášením na ně souhlasil. Koordinátorka jej v rámci přihlašování povzbudila k aktivnímu zapojení během 
seminářů, včetně doporučení, aby si na semináře s předstihem připravoval dotazy, na které by rád dostal odpověď. Pan D. byl též ujištěn o bezpečí a diskrétnosti vzdělávacího 
prostoru a připravenosti lektorů individuálně se v průběhu seminářů věnovat tématům přinášeným účastníky. 

Následně pan D. začal docházet na vzdělávací semináře a velmi si je chválil. Byl nadšen ze zjištění, že v situaci, ve které se ocitl, jsou i jiní. Velmi mu pomáhala možnost sdílet 
své problémy s ostatními účastníky seminářů, přátelská atmosféra a citlivý přístup lektorů.

Na jednom ze seminářů, vedeném přímo psychoterapeutkou Cestou necestou, se ji pan D. odvážil oslovit a objednal se k ní na osobní konzultaci. 

Dnes již pan D. kombinuje skupinové vzdělávání, při kterém má možnost zpracovávat své složité situace v pozici náhradního rodiče a dozvědět se zásadní informace z oblasti 
výchovy a péče o svěřené dítě, s pravidelnými terapeutickými konzultacemi v ambulanci Doprovázení pěstounských rodin. I přes veškeré nároky, které na něj pěstounství klade, 
se pan D. cítí i díky této podpoře již stabilně a svěřený vnuk v jeho péči velmi dobře prospívá.



Doprovázení pěstounských rodin – z práce našich klíčových pracovnic

KUBÍK

Kubík je z dvojčátek. Jeho sestřička Alžbětka, s kterou jsou si moc podobní, bydlí se svou maminkou, která se rozhodla nechat si jenom ji. Kubíka si proto vzal v jeho roce a čtvrt 
k sobě dědeček, kterému je 62 let. 

Tato situace byla pro dědečka velmi náročná a jen těžko zvladatelná. Najednou se ocitl v situaci, kdy rozhodně nechtěl, aby Kubíček vyrostl v ústavní péči, a proto se rozhodl 
vzít si jej do péče. V té době byl dědeček po prodělaném vážném onemocnění, neměl mnoho sil, nicméně i tak se snažil Jakoubkovi poskytnout maximální pomoc a péči. 

Na začátku spolupráce s Cestou necestou byl pěstoun vyčerpaný, neměl představu, čím ještě bude procházet a jakým způsobem to všechno zvládne. Měl obrovský strach 
z toho, že se o svého vnuka nedokáže postarat. Strach z toho, že když se nepostará on, kdo ví, kam se Jakub dostane a kdo se o něj postará. Společně s klíčovou pracovnicí 
hledali řešení, které by pěstounovi pomohlo situaci lépe porozumět, vyjasnit si ji a hledat v něm úlevné body. 

Pěstoun zpočátku odmítal opakovaně nabízené psychologické konzultace s tím, že se s tím vypořádá sám. Klíčová pracovnice pěstouna nadále intenzivně podporovala, a ten 
jí postupně začal důvěřovat. Navíc začal docházet na pravidelné vzdělávací semináře, kde se potkal s dalšími pěstouny, s kterými měl možnost sdílet své problémy a zjistit, že 
v tom není sám. S intenzívní podporou a po setkání s terapeutkou přímo na semináři se odhodlal absolvovat psychoterapeutickou konzultaci a zjistit, zda by mu mohla být 
přínosná. Nyní již dlouhodoběji dochází na terapii do Cestou necestou a se svou klíčovou pracovnicí spolupracuje velmi otevřeně, což mu pomáhá vypořádat se s náročnou 
životní situací. 



MARUŠKA

Osmiletá Maruška žije v nové rodině od svých šesti let. Rodinu tvoří máma-pěstounka, její desetiletá dcera Anička a Maruška. 

Rodiče Marušky nebyli schopni zajistit řádnou péči o ni. Její máma byla obviněna ze zanedbávání a týrání a kromě Marušky jí byly odebrány i další děti. Táta byl v té 
době pracovně v zahraničí, tedy s dětmi neměl tak blízký kontakt. Přibližně rok před příchodem do předpěstounské péče strávila Maruška v dětském domově. Získala 
zde novou sestřičku, desetiletou Aničku.

Přestože vztah mezi Maruškou a jejími rodiči je komplikovaný, stojí ona i oba rodiče o to, dál se vzájemně vídat a udržovat kontakt. 

Máma má soudem zajištěná setkání s Maruškou formou asistovaného kontaktu v naší organizaci, a to jedenkrát za 14 dní. Mezi Maruškou a mámou existuje pouto, 
které kontaktu pomáhá (je na co navazovat) a které lze zároveň během kontaktu posilovat. Při setkáních si máma s Maruškou povídají, hrají hry, při hezkém počasí tráví 
čas venku. Máma se snaží s koordinátorkou kontaktu spolupracovat, respektovat jeho pravidla a tomu přizpůsobit své jednání. Ke koordinátorce kontaktu chová určitou 
důvěru, sdílí s ní, jak na svou minulost nahlíží i jak prožívá svoji současnou životní situaci. 

Přestože samotný kontakt mámy a Marušky probíhá dobře, pravidelně se po něm u Marušky začaly objevovat záchvaty vzteku, nestabilita a emoční rozladěnost v pěs-
tounské rodině. Na základě toho pěstounka podala návrh k soudu, aby kontakt s matkou nebyl tak častý. Matce byla nabídnuta psychoterapeutická podpora ze strany 
naší organizace, kterou zatím nechce využít. 

Táta o kontakt s Maruškou také stojí. Má však nedůvěru k jakékoli organizaci, nechce se domlouvat na spolupráci ani dodržování pravidel během kontaktu. Proto jsme 
mu doporučili, aby si také podal návrh k soudu na úpravu styku, což doposud neudělal. Zároveň mu jeho práce neumožňuje časovou flexibilitu; dovolává se tak kontaktu 
s Maruškou především o víkendech, kdy asistence v naší organizaci není provozně možná. Za dobu, kdy je Maruška v předpěstounské péči, tak zatím proběhla pouze 
tři setkání mezi ní a otcem za asistence koordinátorky kontaktu. I otci byla nabídnuta psychoterapeutická podpora pro tuto situaci, kterou odmítl. 

Maruška udržuje kontakt také se svými dvěma polorodými sestrami, s nimiž si občas telefonuje; jednu z nich navštěvuje v dětském domově. Tento kontakt pěstounka 
podporuje.

S pěstounskou rodinou intenzivně pracuje její klíčová pracovnice; dále je s pěstounkou v častém kontaktu koordinátorka kontaktu. Ta se současně snaží podpořit oba 
rodiče, aby kontakt s nimi byl pro Marušku co nejvíc sytící a bezpečný a aby i jim v něm bylo co možná nejlépe. S Maruškou intenzivně pracuje a podporuje ji také psy-
choterapeutka doprovázející organizace. Situace je tedy velmi složitá pro všechny, největší zátěž však leží na Marušce. Ta ji zatím, i díky podpoře všech zúčastněných, 
nese dobře a je stále plná energie a veselá.



Pracovní tým v roce 2018

Ředitelka organizace: Mgr. Irena Ondrušová     

Finanční manažer: Ing. Josef Wenzl

KRIZOVÉ CENTRUM PRO RODINU       DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Vedoucí služby: Mgr. Petra Priknerová      Vedoucí: Mgr. Lenka Fořtová 

Sociální pracovníci:         Sociální pracovníci: 

Mgr. Lucie Kezniklová / Bc. Radka Pavlovská     Mgr. Ludmila Bosáková  
Bc. Lukáš Petrželka        Mgr. Klára Tomková 
          Mgr. Hana Křížová 
Psychoterapeuti a psychologové:      Mgr. Dana Nalevanková 

Mgr. Markéta Řeřichová        Administrativní pracovníci: 
Bc. Karel Červinka        
Mgr. Ivana Janišová (externistka)       Bc. Lucie Smolíková – koordinátorka      
Mgr. Zuzana Chomová (externistka)       Mgr. Lucie Závitkovská – administrativní pracovnice 
Mgr. Kateřina Papoušková (externistka)   
          Psychoterapeuti a psychologové: 
      
          PhDr. Martina Neprašová / Mgr. Barbora Čeledová 
          PhDr. Martina Neprašová / Mgr. Barbora Čeledová 
          Mgr. Lenka Fořtová (externistka) 
          Mgr. Miluše Suntychová (externistka) 
          Mgr. Igor Grimmich (externista)



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé v posledních letech

Děkujeme za finanční podporu subjektů: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 7
Nadace AGROFERT
Nadační fond ALBERT
Nadační fond AVAST
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace J&T
Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond TESCO
Fond EUROWAG (administrátor Fondu – Nadace VIA)
Potravinová banka Praha

Děkujeme všem dárcům:

Tomáš Pektor
E&V Holding a.s.
Ing. Ilona Včalová
Milan Šesták
Winkler CZ s.r.o.

Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete, stojíte při nás a zachováváte nám „celoroční i každoroční“ přízeň. 
Věřte, že bez Vás by nebylo možné naše služby realizovat.



Zpráva o hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2018 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM ČINNOST

spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávky 402 0 402

opravy a udržování 87 0 87

nálady na cestovné 26 0 26

ostatní služby 1161 0 1161

mzdové náklady 3563 0 3563

zákonné sociální pojištění 1067 0 1067

smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1 0 1

odpis nedobytné pohledávky 20 0 20

jiné ostatní náklady 22 0 22

Náklady celkem 6349 0 6349

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM ČINNOST

provozní dotace 4845 0 4845

přijaté příspěvky 1238 0 1238

tržby za vlastní výkony a za zboží 306 0 306

zúčtování fondů 89 0 89

Výnosy celkem 6478 0 6478

Výsledek hospodaření před zdaněním 129 0 129

Výsledek hospodaření po zdanění 129 0 129



ROZVAHA 2018 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

AKTIVA ZAČÁTEK OBDOBÍ KONEC OBDOBÍ

poskytnuté provozní zálohy 113 143

nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 16 20

jiné pohledávky 94 74

peněžní prostředky v pokladně 2 15

peněžní prostředky na účtech 1590 1719

náklady příštích období 3 6

Aktiva celkem 1818 1977

PASIVA ZAČÁTEK OBDOBÍ KONEC OBDOBÍ

vlastní jmění 1 1

fondy 225 196

účet výsledku hopodaření 0 129

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 241 0

nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let 592 833

dohadné účty pasivní 67 67

dodavatelé 8 3

ostatní závazky vůči zaměstnancům 5 1

výdaje příštích období 3 3

výnosy příštích období 676 744

Pasiva celkem 1818 1977



PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DLE ČINNOSTÍ

NÁZEV NÁKLADY VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK

Krizové centrum pro rodinu  2 555 835,07  2 555 835,07 –

Doprovázení pěstounských rodin  3 789 869,68  3 922 620,00  132 750,32 

Správa ústavu  3 654,00 – – 3 654,00 

Celkem  6 349 358,75  6 478 455,07  129 096,32 

PŘEHLED PŘIJATÝCH STÁTNÍCH DOTACÍ

MPSV 1 008 914,00 

Úřad práce ČR 3 568 000,00 

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU

MČ Praha 2 70 000,00 

MČ Praha 4 30 000,00 

MČ Praha 7 30 000,00 

MHMP 138 000,00 

PŘIJATÉ DARY V ROCE 2018

Nadace člověk člověku 120 000,00

Nadace J&T 300 000,00

Nadace J&T 150 000,00

Nadace Terezy Maxové dětem 300 000,00

Nadační fond Tesco 16 000,00

Nadační fond AVAST 50 000,00

Nadace ČEZ 29 600,00

Nadace AGROFERT 100 000,00

Nadační fond ALBERT 55 000,00

Nadace Via (Fond EUROWAG) 15 200,00

The UK Giving Foundation 15 649,00

Pektor Tomáš 5 155,00

E&V Holding a.s. 10 000,00

Broster Lenka a Peter 5 000,00

Šesták Milan 2 000,00



Základní data a kontakty

Cestou necestou, z.ú.

IČ: 22895299
Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2
info@cestounecestou.org
www.cestounecestou.org
č.ú. 2300222624/2010
ID datové schránky: ys6nafm

Krizové centrum pro rodinu

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2
info@cestounecestou.org
605 203 876

Doprovázení pěstounských rodin 

Plzeňská 2076/174, 150 00 Praha 5  
od 1. 12. 2018: Zborovská 512/40, 150 00 Praha 5
pestouni@cestounecestou.org
739 482 877

Vedení organizace

Správní rada

Robert Neradil – předseda
Simona Chytrová
Miroslav Lédl
Jana Passerová
PhDr. Jiří Tošner

Revizor

Bc. Olga Medlínová

Zakladatelka

Mgr. Markéta Řeřichová 

Ředitelka

Mgr. Irena Ondrušová



Naši dárci, sponzoři a podporovatelé




