Organizace
Cestou necestou, z.s.

Výroční zpráva
za rok 2015

Cestou necestou, z.s.
(zapsaný spolek)

Poslání a cíl činnosti
Pomáháme týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem mít šanci prožít šťastné dětství.
Pomáháme jejich rodičům ve vytvoření zdravé rodiny.
Pomáháme pěstounům vytvořit zdravou rodinu pro přijaté i své děti.

Statutární zástupci:
o Mgr. Markéta Řeřichová - předsedkyně
o Mgr. Kateřina Dunovská - místopředsedkyně
o Robert Neradil - místopředseda

´Kontaktní údaje
Kontaktní adresa: Plzeňská 2076/174, 150 00, Praha 5
registrace u MS v Praze: sp.zn.: L22726
IČ: 22895299
DIČ: CZ22895299
Č.ú: 2400222621/2010, Fio banka, a.s.
web: www.cestounecestou.org
email: info@cestounecestou.org
tel: 605203876
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Programy Cestou necestou, z.s.
Vážení a milí přátelé,
Další rok ve službách ohroženým a pěstounským dětem nás dovedl k mnohým změnám dobrým směrem.
Naše služby se letos začaly odvážně rozvíjet a jediné prostory na Plzeňské ulici už zoufale přestávaly stačit
jak pro pracovníky samotné, tak pro pozvané klienty. Proto jsme již z jara snažili najít jeden nový dostatečně
velký prostor. To se nakonec zcela nepodařilo. Naštěstí po delším vyjednávání s městskými částmi jsme
nakonec díky MČ Praha 2 nakonec zakotvili téměř na břehu Vltavy v Trojické ulici číslo 1, kde se od 1.1.2016
otevřely program Krizového centr pro rodinu (KCR). Program Doprovázení pěstounů (DP) zůstala na
Plzeňské 174 na Praze 5, k dispozici pro převážnou většinu klientů z této městské části.
Téma jasnějšího oddělení programů KCR A DP zrcadlilo i vnitřní procesy v Krizovém centru samotném. Díky
personálnímu posílení jsme se mohli zaměřit na zřetelné oddělení činností a postupů služby „Psychosociální
podpora pro rodinu jako sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a služby „Dítě v hlavní roli“ terapeutické, poradenské a psychologické práci s dítětem a rodinou v rámci pověření SPOD. Rok 2015 se
nesl ve znamení zřetelného oddělování těchto dvou programů. Za to krátce registrovanou sociální službu
krizovou pomoc jsme v závěru roku z finančních, organizačních a kapacitních důvodů byli nuceni ukončit a
soustředili síly na již rozvinuté služby. Nic nám však nebrání krizovou intervenci potřebným klientům
poskytovat i nadále. Společně s vyjasněním struktur přichází i výraznější úprava standardů kvality sociální
služby a sociálně právní ochrany a návazných metodik. Ty zejména pak pomohou zkvalitnění služeb pro
klienty.
Program Doprovázení pěstounů se i přes stísněné podmínky dobře stabilizoval jak díky stálým třem
pracovníkům v přímé práci, dostatečnému počtu kvalitních spolupracujících terapeutů a lektorů, tak jako
dobrému zázemí organizačnímu. Pěstounské rodiny už rozsah a rytmus zákonných povinností i podpory
začaly brát zcela za své.
Ke zpřehlednění klientské práce ve službách a evidenci dalších aktivit nám velmi posloužila elektronická
databáze Kompass, kterou pro nás ušil na míru šikovný a trpělivý programátor Milan Prikner. Se zvyšujícím
se počtem klientů, procesů a nároků donorů si už neumíme práci bez přesné elektronické databáze ani
představit.
Veliký úspěch představoval nově akreditovaný kurz Komunikační bedna – soubor nástrojů pro získávání
názoru, potřeb a přání dítěte přirozenou formou. Otevřený první termín byl velmi rychle naplněný a další
zájemci se hlásí do fronty. Zpětná vazba od účastníků na kurz pod vedením zkušené lektorky Mgr. Lenky
Fořtové, zároveň vedoucí služby Doprovázení pěstounů, byla vynikající.
Pro podporu KCR se konalo též několik benefičních koncertů, tak jako již páty ročník benefičního závodu
Kokořínskem cestou necestou, aneb KOKO RACE 2015 přichází do povědomí a získává na oblibě u místních i
přespolních závodníků. Díky podpoře Nadace Divoké husy dosáhl letos výtěžek neuvěřitelných 63 280 Kč.
Pro rok 2016 jsme tedy připravili dostatečné podmínky pro jasnou vnitřní strukturu a prohloubení metodik
obou programů, která přináší jistotu a kvalitní služby především klientům. Budeme rádi, když nás jakýmkoli
způsobem podpoříte.

Kateřina Dunovská, ředitelka organizace
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1.

KDO JSME A CO DĚLÁME

Jsme tu pro děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním a jejich rodiny. Pomáháme vytvořit
stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro děti tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu ohrožení.
Pomáháme dětem vyrůstat v bezpečné vlastní či náhradní rodině.
Dále jsme tu pro pěstounské rodiny, které podporujeme tak, aby v nich vládla spokojenost, rodinné štěstí a
pohoda a byly v nich naplňovány všechny základní potřeby dětí.
Náš tým tvoří odborníci s mnohaletou praxí v oblasti psychoterapie, dětské psychologie a speciální
pedagogiky. Ve svých řadách máme také zkušené sociální pracovníky v oblasti práce s ohroženými dětmi a
jejich rodinami.

Ohrožené děti a jejich rodiny doprovázíme v programu Krizové centrum pro rodinu
rámci služeb:
1. Psychosociální podpora pro rodinu
Služba je určena rodinám s dětmi z Prahy a Středočeského kraje, 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
terénní formou, tedy především v přirozeném prostředí rodiny.

2. Dítě v ohrožení
Je službou či souborem činností poskytovaných na základě pověření k sociálně právní činnosti dětí, dle
zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Služba je určena ohroženým dětem a jejich rodinám
z Prahy a Středočeského kraje. Služba je zaměřena na ochranu dětí před škodlivými vlivy a pomoc rodičům
v řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s dětmi.
Hlavním cílem je odvrátit krizovou či tramatizující situaci dítěte a pomoci rodině naplňovat potřeby dítěte.
Službu poskytujeme převážně v prostorách Krizového centra pro rodinu Cestou necestou.

3. Krizová pomoc
Posláním sociální služby Krizová pomoc realizované organizací Cestou necestou je poskytnout rodinám
s dětmi nebo dětem, které se vlivem rodinného prostředí nachází v náročné a ohrožující situaci, odbornou
pomoc s cílem zmapovat nepřehlednou situaci rodiny ohroženého dítěte, stabilizovat emoční prožívání
krizové situace členů rodiny a najít řešení akutního palčivého problému dítěte či rodiny, aby získali zpět
oporu a kontrolu nad situací. Krizová pomoc je poskytována prostřednictvím poradenství, terapeutických
činností a mobilizací zdrojů podpory v okolí klienta.

Služby jsou akreditovány v rámci:
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 Krizová pomoc dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
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 Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
v oblasti:
o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
výchovné poradenství rodičům

Pěstounské děti a rodiny doprovázíme v programu Doprovázení pěstounů v rámci
služeb:
Posláním služby je podpora dobrého fungování rodiny, která je nezbytným a nejvhodnějším
prostředím pro naplňování potřeb dítěte. Podporujeme pěstounské rodiny na cestě jejich
pěstounstvím se všemi běžnými i mimořádnými situacemi. Pomáháme rodinám rozvíjet jejich
potenciál a podporujeme vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami, například sociální
prací, speciálně pedagogickým poradenstvím, psychoterapeutickou podporou, podporou
vzdělávání jejich dětí, respitními službami, doporučením a kontaktováním odborných služeb, aj.
Činnosti jsou poskytovány na základě:
Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v oblasti:
- poskytnutí osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a
poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
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2.

KRIZOVÉ CENTRUM PRO RODINU

Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou (KCR) poskytovalo pro ohrožené děti a jejich rodiny tři služby:
Psychosociální podpora pro rodinu (sociální služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), Dítě
v ohrožení (terapeutická a psychologická pomoc dítěti a rodičům v krizi z pověření k sociálně právní
ochraně dítěte) a Krizová pomoc (sociální služba Krizová pomoc a její terapeutická a sociální krizová
intervence pro dítě a rodinu).

2.1. Krizové centrum v číslech:
Počet klientů
Počet rodin celkem

95

Počet nových rodin

29

Počet ukončených smluv

44

Počet dospělých

131

Počet dětí

148

Region
bydliště
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 16
Praha 18
Praha 20
Středočeský kraj

Počet rodin
6
13
8
45
2
1
3
1
3
3
1
1
1
13

Procenta
6%
13%
8%
45%
2%
1%
3%
1%
3%
3%
1%
1%
1%
13%
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Náš pracovní tým
Pracovník
Mgr. Kateřina Dunovská
Mgr. Petra Priknerová

Pozice
ředitelka
a psychoterapeutka
vedoucí služeb
a sociální pracovnice

Mgr. Markéta Řeřichová

psychoterapeutka

Mgr. Ivana Janišová

klinická psycholožka a
psychoterapeutka

PhDr. Martina Neprašová, Ph.D.

psycholožka a psychoterapeutka

Mgr. Igor Grimmich

psychoterapeut

Bc. Alžběta Palanová

sociální pracovnice

2.2. Služba: Dítě v ohrožení
Počet klientů
Počet rodin celkem

52

Počet nových rodin

18

Počet ukončených smluv

25

Počet dospělých

78

Počet dětí

77

Více o službě
Centrem zájmu služby je dítě, které je už v určité míře ohrožení. Služba pomáhá upravit pravit situaci a
vztahy v rodinném systému tak, aby neohrožoval dítě a uspokojoval jeho základní fyzické i psychické
potřeby. Zároveň pomáhá dítěti zvládnout svou krizovou situaci či život ve své rodině a svém životním
prostředí. Pracujeme pomocí sociálně právního a psychologické poradenství, psychologické diagnostiky,
psychoterapie individuální (pro děti), rodinné a skupinové.
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Sociálně právní poradenství
Klíčovou činností služby je na základě vyhodnocení aktuálních potřeb dítěte zvolit kroky k prosazování
nejlepšího jeho zájmu. Sociální pracovník je podporou rodiči či jinému vychovateli. Díky sociálně právního
poradenství a vyjednávání se zúčastněnými subjekty, účastí na případových konferencích, aj., pomáhá
vyřešit zpravidla mimořádnou situaci dítěte (kontakt dítěte v NRP s rodiči, otázka svěření do péče, podání
předběžného opatření atd.)

Poradenství ve výchově a psychoterapie pro rodiče
Krátkodobou psychoterapie dospělým poskytujeme v případě, že vstup do terapeutického procesu přispěje
k uzdravení tíživé situace dítěte v rodině, v případě, kdy problémy dospělého ohrožují rodičovské
kompetence. Velmi často probíhá v rámci širší sanací rodiny a má charakter podpůrné provázející
psychoterapie často s prvky poradenství. V naší práci se většinou psychoterapie dostává k dospělému
(rodiči) v souvislosti s krizí, kterou rodina prochází, nebo v souvislosti s nezvládnutým a konflikty
provázejícím rozpadem rodiny. Pokud rodič potřebuje dlouhodobou terapeutickou péči, odkazujeme klienty
na ověřené spolupracující subjekty.
V mnohých případech poskytujeme poradenství ve výchově, pokud klient hledá řešení konkrétního
problémů, se kterými si neví rady.

Individuální psychoterapie dětí, práce s traumatem
Prostřednictvím individuální psychoterapie (které mnohdy předchází krizová intervence) vážně ohrožených
a traumatizovaných dětí jsme pracovali zejména na znovuobnovení naplnění základních psychických potřeb
dítěte – tedy pocitu přijetí, bezpečí, důvěry, jistoty v sebe samu i okolní svět. Snižováním psychických a
vztahových obtíží dětí byla posilována jejich sebedůvěra.
Mezi našimi častými klienty jsou děti, jejichž osobnostní vývoj by byl bez poskytnuté psychoterapie
deformován traumaty či dlouhodobou velmi obtížnou situací. Děti si samy o psychoterapii (pomoc)
neřeknou, musí na ni být poslány dospělými na základě projevů chování, potíží (se spánkem, jídlem, v učení
aj.), výraznou změnou v chování nebo na základě dostupných informací o jejich obtížné či traumatizující
situaci. V psychoterapii dětí, které prošly traumaty způsobenými dospělými, je velmi důležité především
vytvoření bezpečného vztahu terapeut-dítě. Děti, které k nám přicházejí, bývají často v navazování vztahů
obezřetné a opatrné, mnohdy již prošly martyriem opakovaného dotazování kompetentních orgánů a jsou
připravené na další nevyhnutelné nepříjemné situace v institucích.
V individuální psychoterapii jim především poskytujeme dostatek času na korektivní zkušenost. Důležité je
navázání vztahu a prožívání bezpečí, jež mohou být nositeli možných změn a nového sebepřijetí dítěte
nezatíženého traumatem a jeho dopady na sebeprožívání dítěte.
Příběh s dobrým koncem
Petra (11 let) přichází do terapie v doprovodu otce, kvůli výrazně narušenému vztahu s psychicky nemocnou
matkou, v poslední době se stupňují její agresivní výpady vůči spolužákům. S otcem má hezký vztah,
nicméně dává najevo, jak má otce „na háku“. Při seznamování s terapeutkou zaujímá obranný postoj drsné
holky – „No a co, tak jsem toho vola práskla taškou po kebuli, taky by se ti nelíbilo, kdybych ti řekla, že seš
kráva.“ Během terapie bylo zapotřebí opatrně rozkrývat především vztah k matce, a s tím úzce spojené sebe8

přijetí a sebereflexi. Po lásce hladová Petra se sytila vším možným, kromě velkého množství jídla zkoušela
své potřeby uspokojit i papírem a skleněnými kuličkami – naštěstí bez zdravotních následků.
Během terapie dochází k postupnému sbližování, ze strany terapeutky je nutná velká dávka trpělivosti a
laskavosti, nenechat se vykolejit častými narážkami a posměšky a vytvářet stabilní, bezpečné prostředí.
Postupně se u Petry začíná kromě vzteku objevovat pocit studu za matku a za sebe, který se čas od času
mění v slzy. Petra se začíná svěřovat se tím, co jí trápí, chce mámu, která na ní bude hodná, projevuje obavy,
že ona musí být hodná, jinak nebude moct na terapii chodit. Po ujištění, že setkávání budou probíhat nadále,
se začíná otevírat skrze vztah k terapeutce Petřina citlivější, jemnější stránka osobnosti, při jedné schůzce
např. po dovolení zaplétá copánky, tulí se, povídá o tom, co má ráda a koho má ráda, její náhled na sebe a
na život začíná být nadějnější. Petra se chce postavit čelem i své obezitě.
V současné době je Petra pořád velmi neposedná, ve škole zlobí, vztah s matkou je dále neuspokojivý,
nicméně její lítost převlečená za agresivitu je pro ni i okolí únosnější, směje se, vnímá svět pestřejšími
barvami - a s jemnějšími odstíny.

Rodinná terapie
Terapie rodinného systému rozkrývala příčinu nežádoucího jednání členů rodiny a pomáhala narušit zažité
nevhodné role členů rodiny a aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny. V několika případech jsme pracovali na
úpravě vztahu a kontaktu dítěte s rodičem.
Rodinnou psychoterapii poskytujeme tehdy, pokud obtíže, jejichž viditelným nositelem je dítě, jež se
dostává do naší péče, jsou následkem dysfunkčnosti celého systému (rodiny). Příčiny mohou být různé, vždy
však již zakonzervovaly poruchové či dysfunkční vztahy v rodině do té míry, že si rodina sama bez vnější
intervence neporadí. Pokud je to možné, pracujeme se všemi členy rodiny. Tato forma psychoterapie bývá
pro některé její členy značně obtížná, dospělí inklinují k zakázce „opravte naše dítě“ a poznání příčin
dysfunkčnosti, které jim rodinná psychoterapie umožňuje, může být pro ně bolestné.
Každého člena rodina vnímáme jako důležitý článek rodinného systému, jehož situace, způsob prožívání,
způsob vnímání, způsob komunikace, duševní zdraví, vztahové problémy, apod. určují i způsob rodiny.

Příběh s dobrým koncem
Otec Adolf přichází na první, nařízenou terapii, bez dětí. Bez obalu, spíše s hrdostí sděluje svou násilnickou
minulost, otevřeně popisuje své radikální postoje, na drogově závislou matku dětí se viditelně zlobí, děti
ovšem dle svých slov naprosto miluje.
Další setkávání se střídavě odehrávalo za přítomnosti dětí a individuálně s otcem, starší děti povídaly,
kreslily obrázky, na nichž ovšem ženská postava chyběla, či pasivně ležela „maminka spinká“. Vzhledem
k celkově vyhrocenému rodinnému systému bylo potřeba, a stále je, stabilizovat funkčního rodiče – otce,
terapeuticky zpracovávat jeho silně agresivní založení osobnosti, terapii ovšem zaměřit především na
konstruktivní část jeho osobnosti, nikoli opřít o rozebírání destruktivních složek.
Během terapie se extrémnost začala obracet do nitra Adolfa, velkým překvapením byla citlivost, s jakým se
nejen věnuje dětem, ale i psaní básní. Postupně se začínala otevírat komplikovanost a extrémní směřování
Adolfovi osobnosti, bylo nutné věnovat dostatek prostoru jeho minulosti, zároveň bylo v terapii patrné, že
mezi otcem a dětmi je silné pouto, zpočátku s více „vojenskými“ prvky výchovy, nyní lze vnímat větší
uvolněnost a hravost ve vzájemných vztazích.

Skupinová terapie
Pracuje formou menší, polootevřené skupinky, cca se 6ti klienty, 3 hodiny, 1x za 14 dní.
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Skupinová psychoterapie dospívajících klientů Krizového centra stojí na základě se zkušenostmi
osvědčenými pilíři – vlastní působení skupinové dynamiky, vrstevnické vztahy, vztahy k dospělým –
terapeutům. Dospívající klienti Krizového centra pro rodinu Cestou necestou jsou často dlouhodobě
ohrožení patologickým nebo nefunkčními základními, rodinnými vzorci, těžkými traumaty aj., které se v
rámci skupiny otevírají a zpracovávají. Toto směřuje ke zlepšení celkového psychického stavu a zakotvenosti
v přínosných mezilidských vztazích.
Během skupinové terapie klienti navázali intenzivní vztahy mezi sebou, které hodnotí jako výrazně silné a
jiné, než v běžném životě. Jsou si navzájem oporou i zrcadlem v prožívaných emocí, vnímají „jako“ rodinný
rozměr skupinky. Ve vztahu k terapeutům si odžívají často nenasycený pocit celkového přijetí, laskavosti,
důvěry.

Vyhodnocení sy CAN
Do vyhodnocování přítomnosti, původu a míry ohrožení dítěte patří:
 Psychologická diagnostika stanovující výskyt a míru pravděpodobnosti týrání či sexuálního
zneužívání dítěte.
 Psychologická diagnostika rodičovských kompetencí a rodinných vazeb v případě nepřehledných
vztahů a dějů v rodině a závažných obavách o zdravý vývoj dítěte



Zjištění názorů, přání a obav u dětí pomocí inovativního přístupu „Komunikační bedna“.
Vypracování psychologické zprávy pouze na žádost OSPOD

Zpravidla pak navazuje psychoterapie dítěte a jeho rodinného systému k ošetření traumat, znovuzískání
pocitu životní jistoty a zdravých vztahů v rodině.
V roce 2014 jsme zakotvili do našich služeb psychologickou diagnostiku syndromu CAN díky našim dvěma
klinickým psycholožkám. Diagnostiku jsme provedli u 9ti rodin, z toho ve 3 případech při podezření na
sexuální zneužívání, ve 3 případech na fyzické týrání a 3 případech vážně narušených a nepřehledných
rodinných vazeb u dětí odebraných z rodiny na PO.

Podpora rodičů v rozvodových a rozchodových sporech:
V případech vážného ohrožení vývoje dětí konflikty rodičů, které jsou indikovány ze strany OSPOD či soudu,
pracujeme formou psychologické poradenství, v odůvodněných případech formou individuální a párového
terapeutického doprovázení.
V rámci psychologického poradenství pak učíme rodiče jak být pro dítě dostatečnou podporou,
informujeme rodiče, jaké devastující důsledky na dítě má jejich negativního jednání vůči druhému rodiči,
nejčastěji se jedná o nepřiměřenou kritiku a dehonestaci druhého rodiče či vtahování dítěte do
rodičovských sporů a zákazy kontaktu dítěte s druhým rodičem. Rodiče učíme vyvarovat se jednání, které
dítě zásadně traumatizují.
V rámci terapeutického doprovázení umožňujeme zpracovat náročné emoce strachu, zoufalství, či
nenávisti, které rozvod/rozchod doprovází. Pomáháme dojít smíření se s nezvratnými změnami v životě
rodičů i dětí, potřebě respektovat druhého rodiče v jeho rodičovské roli a setrvat s ním ve funkční
komunikaci, pro kterou je někdy potřeba nalézt vhodnou formu, pomoci řešit vhodným způsobem
konfliktní situace. Především pak v párová terapie dává rodičům možnost sdílet své názory a požadavky
v bezpečném prostředí, nahlédnout situaci očima druhého a dojít k oboustranně přijatelným dohodám ve
prospěch jejich dětí.
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V 80 % případů došlo k velmi výraznému posunu situace k lepšímu. Tam, kde do konfliktů vstupovaly
psychiatrické rysy osobnosti rodiče či dlouholeté nevyřešené spory, ke zlepšení téměř nedošlo.

Asistované kontakty dítěte s rodičem:
K asistovaným kontaktům přistupujeme pouze na základě žádosti OSPOD, správního řízení OSPOD či
rozhodnutí soudu.
Asistované kontakty (AK) probíhají na našem pracovišti, před jejich samotným průběhem klademe důraz na
psychologickou přípravu k nim. Týká se všech dotčených osob. To znamená obou rodičů, nejen toho, který
se AK účastní, ale také toho, jemuž je dítě svěřené do péče, a samozřejmě samotného dítěte. Poskytujeme
pět asistovaných kontaktů, v ojedinělých a odůvodněných případech i více. Mezi jednotlivými AK probíhají
individuální konzultace rodičů či dítěte s terapeutem. V přípravné fázi mapujeme možné příčiny odmítání
dítěte kontaktovat se s druhým rodičem, či přítomnost a příčiny údajného ohrožení dítěte sdělované
rodičem, který má dítě v péči. Terapeutické působení míří na nápravu vztahů mezi dítětem a rodičem, se
kterým vstupuje do AK a odstranění strachu o dítě u rodiče, který o dítě pečuje. Terapeutická práce též
podporuje rodiče zvládat svou rodičovskou roli vůči dítěti i dovednost přiměřené komunikace s druhým
z rodičů. Závěrem dostávají rodiče a OSPOD naše vyhodnocení o příčinách potíží v kontaktu dítě-rodič,
event. příčinách traumat dítěte a narušených vztazích mezi dítětem a rodičem, s doporučením, jak dále
podporovat naplnění potřeb dítěte.

2.3. Služba: Psychosociální podpora pro rodinu
Počet klientů
Počet rodin celkem

40

Počet nových rodin

18

Počet ukončených smluv

18

Počet dospělých

48

Počet dětí

67

Více o službě
V rámci sociálně aktivizační služby pracujeme s rodinami s dětmi v dlouhodobě nepříznivé situaci, která
přesahuje jejich vlastní síly. Služba je určena rodinám, které trápí dlouhodobé sociální problémy nebo
sociálně právní nedořešené otázky (nejasné, zmatečné vztahové a právní vazby dítěte a vychovatelů, dítě
v NRP, dítě před či po návratu domů, aj.). Mezi rodiče, kteří přicházejí do služby, patří velmi mladí rodiče,
kteří nemají dostatečné zázemí pro péči o dítě, popř. dostatečné přirozené zdroje ze svého okolí pro svou
podporu (např. velmi mladí rodiče, rodiče s vlastní historií ústavní výchovy apod.) či nejsou osobnostně
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vyzrálí na to být rodičem. Dále mezi rodiče patří jedinci s psychiatrickou zátěží, jejichž zdravotní stav je
stabilizovaný, avšak potřebují podporu pro běžné fungování rodiny a nastavení výchovných pravidel.
Hlavním 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 Cílem je též předejít umístění dítěte do
náhradní péče, popř. se dítě mohlo do původní rodiny co nejdříve navrátit a mělo zajištěno podmínky pro
svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti. Službu jsme poskytovali terénní i ambulantní formou.
Díky službě Psychosociální podpora rodiny byly v roce 2015 vyřešeny bytové problémy několika rodin,
zprostředkovali jsme kontakty na zájmové kroužky pro děti a na doučování dětí, vyplnění několika žádostí
na nadace o příspěvek ve finanční krizi, asistence rodičům při kontaktu s úřady a při zjišťování nároku na
sociální dávky, mapování dluhů a zprostředkování služeb proti-dluhových poraden, podpora při hledání
zaměstnání, podpora při hledání středoškolského vzdělávání dítěte a podání přihlášky ke studiu. Šest rodiny
bylo podporováno při návratu dítěte zpět z ústavní péče.

Příběh s dobrým koncem
Oslovila nás čtyřčlenná rodina paní Olgy, která se ocitla v tíživé finanční situaci. Rodiče oba vyrůstali
v dětském domově, poznali se v Domě na půl cesty, ze kterého odcházeli do společného bydlení. Krátce na to
se jim narodil syn Adam (4) a dcera Eliška (2). V době zahájení naší spolupráce matce skončila mateřská
dovolená. Do práce nastoupit nemohla, protože Elišku přijmou do mateřské školy až od 3 let. Z výplaty otce
platili část nájmu a spláceli dluhy. Matce byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ze které rodina platila
zbylé výdaje.
Matce jsme zprvu pomohli se zorientovat v možnostech sociálních dávek a asistovali při jejich vyřizování na
úřadě, tak jako při vyřízení dalších dokumentů spojených s pracovním místem. V největší finanční krizi jsme
rodině zprostředkovali pomoc od jednoho dárce, který rodině nakoupil potraviny. Rodině jsme pomohli
s ukončení nájemní smlouvy ve chvíli, kdy se stěhovali do získaného sociálního bydlení. V současné době se
již podařilo umístit obě děti do mateřské školy, maminka tak mohla nastoupit do zaměstnání jako
ošetřovatelka. Rodina je finančně samostatná a zvládá péči o děti velmi dobře.
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2.4. Služba: Krizová pomoc
Počet klientů
Počet rodin celkem

8

Počet nových rodin

8

Počet ukončených smluv

8

Počet dospělých

11

Počet dětí

14

Více o službě
Tato služba poskytuje rodinám s dětmi nebo dětem, které se vlivem rodinného prostředí nachází ve zdraví
či život ohrožující situaci, odbornou pomoc s cílem zmapovat nepřehlednou situaci rodiny ohroženého
dítěte, stabilizovat emoční prožívání krizové situace členů rodiny a najít řešení akutního palčivého problému
dítěte či rodiny, aby získali zpět oporu a kontrolu nad situací. Službu mohou využívat děti do 18 let věku a
rodiče těchto dětí. Jedná se o osoby, které se nacházejí v krizové situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními
silami a která ohrožuje jejich zdraví, život či vývoj dítěte.
Konkrétním cílem je především:
 Stabilizace psychického stavu
 Snížit míru bezprostředního ohrožení
 Zorientování se v nastalé situaci a možnostech řešení
 Zvýšení samostatnosti a schopnosti řešit aktivně a adekvátně aktuální situaci

Z důvodu nedostatku finančních prostředků a tím i personálního zajištění služby jsme se rozhodli
ukončit registraci této služby k 31.12.2015. Obdobné činnosti však budeme poskytovat i nadále
v rámci ostatních služeb.
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3.

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ

3.1. Náš pracovní tým
Pracovník

Pozice

Mgr. Lenka Fořtová

vedoucí služby

Mgr. Lenka Fořtová

klíčová pracovnice

Mgr. Ludmila Bosáková

klíčová pracovnice

Lucie Smolíková

koordinátor služby

Počet klientů
Ke konci roku jsme měli 47 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče a mnoha dalším pěstounským
rodinám jsme poskytovali vzdělávání a psychoterapii. U 7 rodin byla ukončena Dohoda o výkonu
pěstounské péče z důvodu dosažení zletilosti dítěte

Více o službě
V uplynulém roce se ukázalo, že stále více členů pěstounských rodin využívá psychoterapeutické podpory,
kterou jim v rámci doprovázení zajišťujeme díky stabilnímu kvalitnímu týmu psychoterapeutů a psychologů.
Těší nás, že vzdělávání pěstounů, které je zákonem stanoveno jako povinné, se v našem provedení ukazuje
jako účinné. Můžeme tak usuzovat například z postupně se měnících postojů některých pěstounů ke
konkrétním otázkám či tématům.
Zpětné vazby pěstounů také ukazují na to, že díky setkáním na vzdělávacích akcích pěstouni postupně
navazují přátelské individuální vztahy s jinými pěstouny či rodinami a tuto platformu pro společné setkávání
velmi oceňují. V tomto směru jsou částí pěstounů vyhledávané tzv. kluby pěstounů, které také umožňují
hlubší a širší sdílení témat společných této cílové skupině.
V rámci zajišťování respitní péče jsou dětmi i pěstouny vysoko ceněny víkendové a týdenní pobyty pro děti.
Děti zejména oceňují možnost dobře trávit čas s vrstevníky s podobnými životními zkušenostmi a trápeními
i naladit se na dětské aktivity a rozvíjet také své vztahy s pracovníky, které již dobře znají. Zdá se, že pro
účastnící se děti se daří vytvářet bezpečné prostředí pro smysluplné trávení času a rozvíjení sociálních
vztahů.
Standardně naši sociální pracovníci se plně věnují rodinám s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče
s poskytováním služeb:
 Pomoc při řešení problémů v pěstounské rodině
 Podporu osobního průvodce - sociálního pracovníka
 Podporu terapeutickou, psychologickou i speciálně pedagogickou
 Odlehčovací služby formou pobytů pro Vaše děti
 Telefonické podpůrné konzultace
 Asistovaný kontakt dítěte s rodičem
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 Zprostředkování terapeutickou, psychologickou i speciálně pedagogickou či jiné podpory
 Zprostředkování vzdělávání pěstounů
 Zprostředkování klubů pěstounů

Příběh s dobrým koncem
Martina je čtrnáctiletá dívka, která je společně se svým devítiletým bratrem Jonášem svěřena do
pěstounské péče pratety. Vztahy v rodině jsou velmi pěkné, pěstounka se o děti dobře stará a snaží se jim
zajistit vše potřebné. Bohužel se obě děti dlouhodobě potýkají s problémy ve škole.
V posledních třech letech byla Martina ve třídě šikanovaná, trpěla velkými úzkostmi a měla velké obavy do
školy docházet. Škola na odstranění šikany příliš aktivně nepracovala a nebyla ochotna spolupracovat
s odborníky na tuto problematiku.
V rámci služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou jsme Martině zajistili psychoterapii, v další fázi
vývoje potřeb jsme pak zprostředkovali psychoterapeutickou podporu s úzkou specializací. Klíčová
pracovnice pomohla s naplánováním a přípravou jejího přechodu na novou školu.
V nové škole se Martina momentálně cítí dobře, má nové kamarády a dá se říci, že se její celkový psychický
stav zlepšil.
U Jonáše začaly problémy také asi před třemi lety, hned v první třídě, kdy do kolektivu příliš nezapadl, s
dětmi si nerozuměl a z každého dalšího dne ve škole byl velmi úzkostný a unavený. Problematická byla také
komunikace mezi pěstounkou a třídní učitelkou.
V rámci služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou jsme Jonášovi zajistili psychoterapeutickou péči naší
dětské psycholožky a pěstounce jsme nabídli doprovod klíčové pracovnice do školy za účelem podpory a
zlepšení komunikace mezi školou a pěstounkou. Obě opatření se v průběhu času ukázala být velmi účinná a
dlouhodobě dobře fungují.
Jonáš je nyní stabilizovaný, jeho vnímání světa je mnohem pozitivnější a i jeho postoj ke škole je kladnější –
nyní se mu tam už líbí a našel si kamarády. Také oblast komunikace mezi školou a rodinou se díky
pravidelnému zapojení klíčové pracovnice a jejímu „mediačnímu“ přístupu podařilo postupně upravit tak,
že nyní již probíhá velmi dobře a konstruktivně.
Příběh s dobrým koncem
Kateřina je šestnáctiletá dívka se složitým dětstvím, které z větší části prožila s nemocnou matkou a
polorodým bratrem ve vzdálené části republiky. V jejích patnácti letech matka, která péči o děti nezvládala
vždy dobře a vyváženě pro obě děti, náhle zemřela. Kateřina se tak dostala do péče ke svojí babičce, která
žije v Praze, a její bratr zůstal v rodném městě a přešel do péče svého otce.
Pro Kateřinu, která tak ze dne na den přišla o veškeré své vazby a prostředí, bylo náhlé přestěhování do
hlavního města a přechod do nové školy velmi náročné.
V rámci doprovázení pěstounů jsme opakovaně pomáhali facilitovat komunikaci mezi pěstounkou a její
vnučkou tak, aby byly nároky a požadavky pro Kateřinu když už ne zmírněny, tak tedy alespoň srozumitelně
vyjádřeny. Po celou dobu spolupráce pomáháme babičce Kateřiny zprostředkovávat náhled na běžné
potřeby a chování dospívající dívky. Tuto práci s rodinou absolvuje klíčová pracovnice a průběžně je
doplňována také o dlouhodobou psychoterapeutickou podporu dívky a příležitostné psychologické
konzultace pěstounky.
Díky kvalitní týmové práci a osobnímu přístupu pracovníků služby se podařilo vytipovat Katce velmi dobrou
volnočasovou sportovní aktivitu, kde „se našla“ nejen pokud jde o sportovní výkon, ale také o komunitu
dětí a dospělých kolem konkrétního judistického oddílu. V oddíle má Káťa nyní již přátele mezi dětmi i
dospělými a ona i babička oceňují kvalitní dospělé vzory, které tam dívka nachází.
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Pokud jde o její přivykání novému prostředí a vytváření si nových sociálních vazeb, velmi jí prospívá, že se
zapojuje do téměř všech akcí pro děti nabízených Doprovázením pěstounů Cestou necestou – jak do
každoměsíčních odpoledních programů pro děti, tak do víkendových a týdenních pobytů. Díky tomu si Káťa
našla nové kamarády a necítí se již tak osaměle.
Kateřině při zvykání si v novém prostředí pomohla také pravidelná podpora ve vzdělávání, kterou jí
doprovázející organizace zajišťuje, aby zvládala nároky nové střední školy a doplnila si mezery ze základního
vzdělávání. V průběhu 1,5 roku se Kateřina natolik zlepšila v prospěchu, že si hodnocení v řadě předmětů
výrazně vylepšila, což jí pomohlo v zapojení se do kolektivu i v tom, jak se k ní staví vyučující ve škole. Nyní
začíná Katka projevovat zájem o studium poté, co dokončí učební obor – má představu, že si dodělá
maturitu a bude pak studovat vysokou školu. V rámci psychoterapeutické podpory si ujasňuje, jaké je její
další lidské i profesní směřování, a dospívá k tomu, jak bude ve své práci jednou moci využít své životní
zkušenosti ve prospěch jiných dětí s těžkým osudem.

4.

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝHLED DO ROKU 2016

Jasnou strukturou dvou služeb, Psychosociální podpora pro rodiny a Dítě v ohrožení, došlo k větší
srozumitelného.
Úkol: Vyhodnocení rizik u vážně ohroženého dítěte
Výsledek: Navázali jsme spolupráci s mezinárodní organizací Lumos na vytváření společného nástroje
vyhodnocování rizik.
Úkol: Odborné semináře na vybraná témata
Výsledek: Zrealizován seminář 7.4.2015 Vítání jara na téma umělecké terapie s dětmi a dospělými klienty
pro odbornou veřejnost.
Úkol: Publikace odborných článků
Výsledek: Zaslali jsme naše postoje a témata do časopisu Sociální práce.
Úkol: Dosáhnout akreditace kurzu metoda Komunikační bedna
Výsledek: Akreditaci kurzu Komunikační bedna jsme úspěšně získali, o nabízený seminář je veliký zájem, jak
o vyhlášené termíny, tak o seminář na klíč pro celou organizaci v jiném městě.

Úkol: Zajistit nové prostory pro programy Cestou necestou, z.s.
Výsledek: Prostory nám umožňují dostatek soukromí pro konzultace s klienty, zázemí kanceláře a
především možnost veškerých aktivit včetně skupinové terapie mít pod jednou střechou.
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5.

PODPOŘILI NÁS

Nadace Terezy Maxové dětem

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Nadační fond J&T

Magistrát hl.m.Prahy

Městská část Praha @

Městská část Praha 3

Městská část Praha 4

Městská část Praha 7

Nadace Divoké husy

Město Mělník

ComAp a.s.

Nadační fond Albert

Nadace člověk člověku

Městská část Praha 13

Tento projekt byl finančně podpořen
Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015
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Další finanční podpora:

Odborné nezištné služby:

Hope Worldwide Česká republika
Farní obec Starokatolické církve v Praze
– Máří Magdalena
Kokořínskem cestou necestou – benefiční závod
Mirek Ledl - fotograf
Ilona Zahradníková
Iveta Hrčková
Petr Klanica

Zdeno Hrček - tvorba webových stránek
Václav Zemek – grafika
Miroslav Lédl - autor titulní fotografie

Všem donorům, sponzorům a dárcům velice děkujeme.
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6.

JAK JSME HOSPODAŘILI

6.1. Krizové centrum pro rodinu
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a nedoplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Dary fyzických osob
Dary právnických osob
Nadace člověk člověku
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem 2013
Nadace Terezy Maxové dětem 2014
Pragae quinta regione
Praha 3
Celkem
Provozní dotace
MPSV
MHMP
MČ Praha 2
Celkem
Výnosy celkem
Hospodářský zisk

48 992,68
153 141,98
991 810,00
100,00
1 396,70
1 195 441,36

14 000,00
13 602,00
21 260,00
191 222,00
100 000,00
200 000,00
56 000,00
175 600,00
20 000,00
51 000,00
815 082,00
281 747,00
110 000,00
50 000,00
441 747,00
1 284 431,00
88 989,64
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6.2. Doprovázení pěstounů
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Náklady celkem

42 510,44
357 978,00
534 933,00
935 421,44

Tržby za vlastní výkony a zboží
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

200 120,00
1 800,00
1 044 000,00
1 245 920,00

Hospodářský zisk

310 498,56

Výnosy
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7.

ZÁVĚREM

Dívám se z okna
Dívám se z okna své duše
a vidím Anděly,
jak se dotýkají svými křídly
opatrně
zlehka
Nejistých
Těch, co se bojí,
Těch co utíkají od sebe
Vidím Anděly,
Kteří berou pevně kolem ramen
Vyděšené
Vzteklé
Ty, co utíkají od sebe
od druhých
Vidím Anděly,
kteří houpou na klíně
Zraněné
Anděly,
kteří objímají Ztracené
Dívám se z okna
a vidím Anděly,
kteří spočinuli v náručí
Zatraceně
Ztracených
lidí.

Markéta Řeřichová

V Praze dne 3.6. 2016
vypracovala Mgr. Kateřina Dunovská
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